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ABSTRAK 
 

 
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU 
(Studi Kasus Pada PT INDOMARINE DIVISI BOILER SINGOSARI) 

 
 

Oleh: 
Fitria Puspitasari 
NIM. 0710230027 

 
Dosen Pembimbing: 

Drs. Syaefullah, SE., MM., Ak. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal 
(SPI) atas siklus persediaan bahan baku pada PT Indomarine Divisi Boiler Singosari. 
PT. Indomarine merupakan perusahaan manufaktur dengan berbagai macam 
persediaan bahan baku. Dalam siklus persediaan bahan baku terdapat beberapa 
prosedur yang rentan akan resiko kecurangan. Evaluasi terhadap SPI dilakukan 
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui 
wawancara, pengumpulan dokumen, dan pengamatan. Gambaran ini kemudian 
dievaluasi dan dianalisis yang kemudian diberikan alternatif solusi terhadap 
permasalahan yang muncul. Analisa yang digunakan berdasarkan Committee Of 
Sponsoring Organization (COSO), yaitu analisa lingkungan pengendalian, penaksiran 
resiko, analisa aktivitas pengendalian, analisa informasi dan komunikasi, dan analisa 
pemonitoran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara garis 
besar perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Akan tetapi 
ada beberapa kendala yang dialami perusahaan antara lain penyimpanan persediaan 
dalam gudang yang hanya dapat dibuka oleh satu orang, Pemantauan yang dilakukan 
oleh perusahaan selama ini hanyalah menggunakan jasa Auditor Eksternal, 
perusahaan ini belum memiliki software khusus untuk pencatatan persediaan dimana 
persediaan pada perusahaan ini hampir mencapai 2000 jenis bahan baku. 
 
 
Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Siklus Persediaan Bahan Baku, PT. 
Indomarine Divisi Boiler Singosari 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

INTERNAL CONTROL SYSTEM ANALISYS OF RAW MATERIAL 
INVENTORY 

 (Case Study at PT. INDOMARINE BOILER DIVISION SINGOSARI)  
 
 

By:  
Fitria Puspitasari  
NIM. 0710230027  

 
Advisor Lecturer:  

Drs. Syaefullah, SE., MM., Ak.  
 

This research is aimed to evaluate the internal control system (ICS) on the cycle of raw 
material inventory at PT Indomarine Boiler Division Singosari. PT. Indomarine is a  
manufacturing company with a wide range of raw material inventory. There are several 
procedures that are vulnerable to thre risk of fraud in the cycle of raw material inventory. 
Evaluation of  the internal control system is performed by using descriptive qualitative 
research method. The data are obtained through interviews,  gathering of documents and 
observation. The preliminary data than evaluated and analysed in orther to find 
alternative solutions to the problems that arise. The analysis used are based on the 
Committee Of Sponsoring Organization COSO), which are the analysis of the control 
environment, risk assessment analysis of control activities, analysis of information and 
communication, and monitoring analysis. Based on research result it can be concluded 
that in general the company has had a good internal control system. However there are 
several constrain that are needed to be deal with, such as storages in warehouse that can 
only be opened by one person, the monitoring conducted by the company so far is 
dependednt to external auditor service, and also this company does not have special 
software to record almost 2000 items of raw material in there inventory 
 
 
keyword: Internal Control System, Cycle of Raw Material Inventory, PT. 
Indomarine Boiler Division Singosari 

 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan dunia usaha semakin pesat. Bagi 

perusahaan yang tergolong perusahaan kecil, kemungkinan kegiatan 

operasionalnya masih sederhana sehingga pemilik perusahaan dapat 

melakukan pengawasan pada setiap kegiatan operasional perusahaan 

dengan lebih mudah. Sedangkan bagi perusahaan yang telah berkembang 

dan tergolong sebagai perusahaan besar, akan sulit melakukan 

pengawasan pada setiap kegiatan operasionalnya. Hal ini dikarenakan 

kompleksnya kegiatan operasional perusahaan, sehingga data dan 

informasi yang diperlukan ataupun dihasilkan semakin kompleks pula. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini, akan 

membantu perusahaan dalam menyediakan informasi.  

Informasi juga mengalami perkembangan pesat dan telah 

merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari hal kecil 

sampai hal yang paling kompleks pun membutuhkan informasi yang 

nantinya diharapkan dapat menunjang suatu keputusan yang dapat 

diputuskan. Disinilah letak pentingnya sebuah informasi. Informasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan adalah informasi yang relevan, tepat waktu, 

lengkap dan benar, agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai alat 



untuk mengambil keputusan terkait dengan permasalahan yang ada pada 

perusahaan. Informasi yang seperti itulah yang dibutuhkan oleh 

perusahaan, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur alur 

informasi tersebut. 

Sistem informasi adalah suatu sistem perusahaan yang 

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi 

yang relevan kepada para pengguna informasi (baik pihak eksternal maupun 

internal perusahaan) guna mengambil keputusan. Dari pengertian ini dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan sistem informasi sangat diperlukan oleh 

perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki sistem informasi akan 

mengalami kesulitan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dalam 

kondisi pasar yang terus berkompetisi seperti saat ini.  

Seiring dengan perkembangan perusahaan, maka semakin banyak 

kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan sistem 

informasi yang dimiliki oleh perusahaan terbatas, serta pihak manajemen 

tidak mungkin mengawasi setiap kegiatan operasional perusahaan. Terkait 

dengan hal ini, maka diperlukan pengendalian internal yang baik. Dengan 

adanya pengendalian internal yang baik, maka akan mencegah terjadinya 

kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, 

kegiatan perusahaan akan berjalan dengan efisien dan efektif apabila 

pengendalian internalnya baik.  

 
 



Sebuah informasi yang dibutuhkan masing-masing perusahaan 

berbeda-beda. Hal ini disebabkan banyaknya jenis perusahaan. Salah satu 

jenis perusahaan yang sangat membutuhkan informasi yang relevan dan 

penting adalah jenis perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan 

manufaktur pastilah akan membutuhkan banyak informasi yang 

menyangkut semua hal tentang persediaan bahan baku yang selanjutnya 

akan mereka proses untuk menjadi barang setengah jadi maupun barang 

jadi.  

Dalam perusahaan manufaktur, untuk menyediakan semua bahan 

baku yang dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnisnya maka 

diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur alur dalam menyediakan 

persediaan bahan baku tersebut. Suatu sistem yang dapat mengatur 

persediaan bahan baku tersebut adalah siklus persediaan bahan baku.  

Siklus tersebut bisa berjalan dengan adanya memproses pemesanan 

persediaan bahan baku, penerimaan persediaan bahan baku, penyimpanan 

persediaan bahan baku di gudang, dan pendistribusian bahan baku tersebut 

ke bagian produksi. Prosedur awal dalam siklus persediaan bahan baku  

ini adalah pemesanan kepada supplier. Sebuah perusahaan akan mendata 

apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat diproses dan 

selanjutnya dapat dijual kepada pemesan. Setelah itu akan ada prosedur 

penerimaan dimana perusahaan akan menerima persediaan untuk bahan 

baku yang mereka pesan sebelumnya dari vendor. Proses selanjutnya 



adalah proses menyimpan bahan baku yang selanjutnya akan 

didistribusikan ke bagian produksi  

Adanya informasi yang relevan dan tepat tidak begitu saja dapat 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba pada perusahaan. 

Faktor lain yang harus di perhatikan adalah pengawasan terhadap orang-

orang yang terlibat di dalam siklus pengeluaran yang ada dalam 

perusahaan itu sendiri. Pengawasan ini dengan kata lain adalah 

pengendalian internal harus berjalan dengan baik supaya tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya hanya menimbulkan 

kerugian terhadap perusahaan. 

PT. Indonesian Marine Divisi Boiler Singosari merupakan salah 

satu perusahaan manufaktur dengan berbagai macam produk yang 

memerlukan persediaan untuk bahan baku yang tidak sedikit jumlahnya. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan boiler yang mengerjakan proyek 

sesuai pesanan yang diterima oleh PT. Indomarine pusat yang berada di 

Surabaya. Setelah itu, proses pemesanan dilakukan oleh PT. Indomarine 

Singosari-Malang dan dimulailah mengerjakan proyek tersebut. Siklus 

persediaan bahan baku di PT. Indomarine juga dimulai dari pemesanan 

bahan baku kepada supplier yang dipilih, lalu menerima serta menyimpan 

bahan baku tersebut dari supplier. Setelah itu, PT. Indomarine 

mendistribusikan persediaan berupa bahan baku tersebut ke bagian 

produksi.  Apabila di bagian produksi memiliki sisa dari pengerjaan suatu 



proyek tersebut, bagian produksi akan mengembalikannya ke gudang. 

Apabila pengawasan terhadap bagian produksi ini lemah, maka sangat 

memungkinkan adanya penyelewengan terhadap bahan baku yang 

seharusnya dikembalikan ke bagian gudang. 

Bertitik tolak dengan keadaan diatas, maka dapat diketahui bahwa 

dalam perusahaan ini, terdapat sistem yang mengatur siklus persediaan 

bahan baku yang bertujuan untuk mengatur ketersediaan persediaan 

bahan baku yang diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penulis 

ingin lebih mengetahui keterlibatan sistem informasi akuntansi untuk 

pengendalian internal yang melibatkan siklus persediaan bahan baku 

perusahaan tersebut. Penulis mencoba meneliti masalah tersebut dan 

menuliskannya dengan judul :  

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA 

SIKLUS PERSEDIAAN BAHAN BAKU (Studi Kasus pada PT. 

INDOMARINE DIVISI BOILER SINGOSARI)  

1.2 Rumusan Masalah 

Pada PT. Indomarine Divisi Boiler Singosari ada beberapa hal 

yang menjadi perhatian khusus bagi penulis, yaitu mengenai penerapan 

sistem pengendaliaan internal pada siklus persediaan bahan baku.  Dalam 

pembahasan ini, pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai 

berikut :  



a. Apakah sistem pengendalian internal pada siklus persediaan 

bahan baku telah diterapkan dengan baik ?  

b. Apakah yang menjadi kendala yang mungkin timbul terkait 

dengan siklus persediaan bahan baku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi sistem 

pengendalian internal pada siklus persediaan bahan baku di 

PT. Indomarine Divisi Boiler Singosari. 

b. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai 

macam kendala-kendala dalam penerapan sistem 

pengendalian internal khususnya pada siklus persediaan bahan 

baku. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis: 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang 

selanjutnya bisa diterapkan dalam dunia kerja. 

b. Dapat mengembangkan dan menerapkan teori-teori yang di 

dapat dari perkuliahan. 

c. Dapat menjadikan suatu wadah kreatifitas yang 

berhubungan dengan pengetahuan mengenai permasalahan 



yang ada pada perusahaan terkait dengan sistem informasi 

akuntansi serta sistem pengendalian internal. 

2. Bagi Pembaca 

a. Dapat lebih mengenal PT Indomarine Divisi Boiler 

Singosari sehingga dapat menambah referensi dalam dunia 

kerja. 

b. Dapat digunakan untuk menambah referensi penelitian 

berikutnya yang berkaitan dengan sistem informasi 

akuntansi. 

c. Dapat mengetahui tentang produk yang dihasilkan oleh PT. 

Indomarine Divisi Boiler yang nantinya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menilai perbandingan 

dengan produk-produk yang sejenis. 

3. Bagi Perusahaan  

a. Sebagai bahan masukan untuk penambahan informasi, 

khususnya informasi yang berhubungan dengan sistem 

persediaan bahan baku yang lebih baik 

b. Sebagai sarana guna mempererat hubungan sosial antara 

pihak karyawan perusahaan dengan masyarakat umum, 

khususnya mahasiswa. 

c. Sebagai bahan pertimbangan PT Indomarine Divisi Boiler 

untuk mengambil keputusan. 



1.5 Sistematika Pembahasan 

Gambaran mengenai sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan mengenai teori-teori yang akan digunakan 

sebagai landasan penelitian yang kemudian digunakan penulis sebagai 

dasar pembahasan dan analisis atas permasalahan yang ada.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini.  

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang akan membahas 

mengenai latar belakang obyek penelitian dan analisa data atau 

permasalahan yang ditemukan.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan Bab IV 

disertai dengan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Dalam pergerakannya, sebuah perusahaan harus mendapatkan informasi yang 

akurat supaya dalam pelaksanaannya nanti akan diperoleh hasil yang sesuai dengan 

tujuan awal dibentuknya sebuah perusahaan tertentu. Untuk mendapatkan informasi 

yang akurat, kita harus mengetahui bagaimana cara mendapatkannya. Cara untuk 

mendapatkan informasi tersebut bisa didapatkan dengan menerapkan sebuah sistem. 

Sistem yang tepat akan menghasilkan informasi yang tepat pula. Menurut 

Steven A. Moscove dalam Baridwan (1971) sistem adalah suatu kesatuan (entity) 

yang terjadi dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan 

tujuan untuk mecapai tujuan-tujuan terdahulu. Sedangkan menurut Mulyadi (1993) 

sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

Dari pengertian-pengertian tentang sistem yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari sejumlah prosedur yang saling 

berhubungan yang nantinya akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. 

2.1.2 Karakteristik Sistem  

Sistem itu sendiri memiliki karakteristik atau cirri-ciri. Adapun karakteristik 

suatu sistem adalah sebagai berikut: 



a. Memiliki komponen 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat 

berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak 

perduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau 

subsistem-subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem 

untuk menjalankan suatu fungs tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih 

besar yang disebut supra sistem, misalnya suatu perusahaan dapat disebut 

dengan suatu sistem dan industri yang merupakan sistem yang lebih besar 

dapat disebut dengan supra sistem. Kalau dipandang industri sebagai suatu 

sistem, maka perusahaan dapat disebut sebagai subsistem. Demikian juga bila 

perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi adalah 

subsistemnya. 

b. Batas sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini 

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu 

sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

c. Lingkungan luar sistem (environment) 

Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. 



d. Penghubung sistem (interface) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu 

subsistem dengan subsistem yang lainnya. 

e. Masukan sistem (input)  

Merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal 

input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk 

didapatkan keluaran. Sebagai contoh didalam sistem komputer, program 

adalah maintanance input yang digunakan untuk mengoperasikan 

komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. 

f. Keluaran sistem (Output) 

Keluaran sistem (Output) merupakan hasil dari energi yang diolah oleh 

sistem. 

g. Pengolah sistem (Process)  

Pengolah sistem (Process) merupakan bagian yang memproses 

masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. 

h. Sasaran sistem.  

Sasaran ini merupakan tujuan dari sistem. Jika sistem tidak mempunyai 

sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya 

 

 



2.2 Tinjauan Tentang Sistem Informasi 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi 

Setelah mengetahui arti dari sistem dan karakteristik sistem, kita juga harus 

mengerti apa yang dimaksud dengan informasi sehingga kita dapat mengetahui arti 

dari sistem informasi. Menurut Davis dalam Abdul Kadir (2003: 28) Informasi adalah 

data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Sedangkan 

menurut Andri Kristanto (2003 : 6) Informasi merupakan kumpulan data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima . Informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

yang menerimanya (Jogiyanto, 1990: 8).  

Dari penjabaran pengertian tentang informasi dan sistem di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah suatu integrasi dari berbagai 

macam aspek yang terdiri dari manusia, data, dan prosedur untuk menghasilkan 

sebuah laporan (output) yang berguna bagi perusahaan dalam mencapai tujuan serta 

akan digunakan oleh penggunanya dalam mengambil keputusan.  

2.2.2 Komponen Sistem Informasi 

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok 

bangunan (building blok), yang terdiri dari komponen input, komponen model, 

komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, 



komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua komponen tersebut saling 

berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai 

sasaran. Komponen tersebut adalah: 

a. Komponen input 

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input 

disini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumendokumen dasar. 

b. Komponen model 

Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model 

matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di 

basis data dengan cara yag sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran 

yang diinginkan. 

c. Komponen output 

Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 

informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua 

pemakai sistem. 

d. Komponen teknologi 

Teknologi merupakan “tool box” dalam sistem informasi, Teknologi 

digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, neghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu 

pengendalian dari sistem secara keseluruhan. 

 



e. Komponen hardware 

Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital 

bagi sistem informasi.Yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung 

database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi 

untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. 

f. Komponen software 

Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah,menghitung dan 

memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu 

informasi. 

g. Komponen basis data 

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling 

berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di pernagkat 

keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk 

memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan 

penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu 

diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan 

berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi 

kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi 

menggunakan perangkat lunak paket yang disebut DBMS (Database 

Management System). 

 

 



h. Komponen kontrol 

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana 

alam, api, te,peratur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-

kegagalan sistem itu sendiri, ketidak efisienan, sabotase dan lain 

sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa halhal yang dapat merusak sistem dapat dicegah 

ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat 

diatasi. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Sistem Informasi Akuntansi 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Wilkinson (2000) Sistem informasi akuntansi (SIA) didefinisikan 

sebagai berikut: 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka 
pengkordinasian sumber daya (data, meterials, equipment, suppliers, 
personal, and funds) untuk mengkonversi input berupa data ekonomik 
menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk 
melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi 
akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Sedangkan Gelinas, Orams, dan Wiggins (1997) mendefinisikan sistem 

informasi akuntansi (SIA) sebagai subsistem khusus dari sistem informasi 



manajemen yang tujuannya adalah menghimpun, memproses dan melaporkan 

informsi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. 

Wilkinson et al. (2000) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah 

sebuah kesatuan yang terstruktur yang menggunakan sumber daya fisik guna 

mengubah data ekonomis menjadi data atau informasi akuntansi yang digunakan oleh 

pihak eksternal maupun internal.   

Dari pengertian sistem informasi akuntansi di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan komponen organisasi 

akuntansi, berfungsi sebagai pengolah data keuangan yang akan diubah menjadi 

informasi atau laporan keuangan dan selanjutnya ditujukan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan yaitu pihak intern dan ektern perusahaan.  

 

2.3.2 Ruang Lingkup Sistem Informasi Akuntansi 

Ruang lingkup sistem akuntansi dan prosedur akuntansi meliputi: 

a. Sistem dan prosedur akuntansi yang pokok, yaitu sistem dan prosedur 

akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang bersifat 

umum (neraca, laporan perhitungan rugi-laba, dan laporan posisi 

keuangan). Sistem dan prosedur akuntansi yang pokok tidak banyak 

dipengaruhi oleh sifat dan jenis usaha perusahaan, perusahaan yang 

manapun tidak mungkin dapat menghindarkan dirinya dari 



penyelenggaraan sistem dan prosedur akuntansi yang pokok, yang 

terdiri dari: 

 Klasifikasi rekening-rekening pembukuan, yaitu penggolongan 

rekening-rekening ke dalam dua kelompok rekening yang terdiri 

dari rekeningrekening neraca dan rekening-rekening rugi-laba. 

 Buku besar, yaitu kumpulan rekening-rekening pembukuan baik 

rekening-rekening yang akan disajikan dalam laporan keuangan 

atau rekening buku besar, maupun rekeing-rekening yang 

digunakan unluk mencatat perincian informasi yang terdapat dalam 

rekening buku besar atau rekeningrekening buku besar pembantu. 

 Buku jurnal, yaitu catatan pertama atas transaksitransaksi yang 

terjadi. 

 Formulir-formulir sebagai bukti dan dokumen pendukung transaksi, 

yang jenis dan jumlahnya, prosedur dan proses pembuatannya 

dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan tergantung pada fungsi-

fungsi pokok dalam perusahaan. 

b. Sistem dan prosedur akuntansi pendukung (dari sistem dan prosedur 

yang pokok), yaitu sistem dan prosedur akuntansi yang diselenggarakan 

dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pokok 

perusahaan. Berdasarkan sifat dan jenis usahanya, dapat dibuat suatu 

generalisasi mengenai ruang lingkup sistem dan prosedur akuntansi 



pendukung yang diperlukan scsuai dengan usaha pokok perusahaan 

sebagai berikut: 

 Pada perusahaan jasa, disamping sistem dan prosedur akuntansi 

yang pokok, diperlukan sistem dan prosedur akuntansi pendukung 

untuk fungsifungsi pokoknya yang terdiri dari: 

1) Sistem dan prosedur penjualan dan penerimaankas. 

2) Sistem dan prosedur pencatatan waktu kerja, penggajian dan 

pengeluaran kas. 

 Pada perusahaan dagang, disamping sistem dan prosedur akuntansi 

yang pokok, diperlukan sistem dan prosedur pendukung untuk 

fungsi-fungsi pokoknya yang terdiri dari: 

1) Sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas. 

2) Sistem dan prosedur pembelian dan pengeluaran kas. 

3) Sistem dan prosedur pencatatan waktu kerja dan penggajian. 

 Pada perusahaan manufaktur, disamping sistem dan prosedur 

akuntansi yang pokok, diperlukan sistem dan prosedur pendukung 

untuk fungsi-fungsi pokoknya yang terdiri: 

1) Sistem dan prosedur penjualan, dan penerinmaan kas. 

2) Sistem dan prosedur pembelian, dan pengeluaran kas. 

3) Sistem dan prosedur pencatatan waktu kerja, dan penggajian. 

4) Sistem dan prosedur produksi dan akuntansi biaya. 



2.3.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Baridwan (1991), penyusunan sistem akuntansi yang baik pada suatu 

perusahaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan atas beberapa factor yaitu: 

a. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa 

sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat 

pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai. 

b. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yaitu berarti 

bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik 

perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan maka 

sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pengawasan intern. 

c. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip murah yang berarti 

bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat 

ditekan sehingga relative tidak mahal, dengan kata lain, dipertimbangkan cost 

dan benefit dalam menghasilkan suatu informasi. 

Sedangkan menurut  Wilkinson et al (2000) , tujuan dari sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship). Kepengurusan 

manajemen merujuk ke tanggungjawab manajemen untuk mengatur sumber 

daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi 

tentang kegunaan sumber daya ke pihak eksternal melalui laporan keuangan 

tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak 



manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan 

pertanggungjawaban.  

b. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen . Sistem informasi 

akuntansi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal guna 

mengambil keputusan.  

c. Untuk mendukung kegiatan operasi harian perusahaan. Sistem informasi 

akuntansi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu 

mereka melakukan tugas harian dengan efektif dan efisien.  

Mulyadi (1993) juga menyebutkan tujuan sistem akuntansi adalah: 

a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.  

b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun sturktur informasinya.  

c. Untuk memperbaiki pengawasan dan pengendalian internal yaitu untuk 

menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan.  

d. Untuk mengurangi biaya clerical dalam penyelesaian catatan akuntansi.  

Dari beberapa tujuan yang diungkap diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menampilkan informasi tentang 

akuntansi kepada pemakainya baik penakai dari pihak internal maupun ekternal 

perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk mengambil leputusan yang tepat. 

 

 



2.4  Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Internal 

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Dalam setiap perusahaan pastilah dilakukan pengawasan atau pengendalian 

yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan untuk mengetahui apakah sistem telah 

dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus mengerti apa yang dimaksud 

dengan sistem pengendalian internal. 

Dalam arti sempit, Sutabri (2004:32) menyebutkan bahwa pengendalian 

internal merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar 

(crossfooting), maupun penjumlahan menurun (footing). Dalam arti yang luas, 

pengendalian internal tidak hanya meliputi pengecekan, tetapi meliputi semua alat 

yang digunakan manajemen untuk melakukan pengendalian.  

Menurut Hartadi (1992 : 2), sistem pengendalian internal akan menghasilkan 

laporan, yang dalam arti tegas akan berfungsi untuk : 

a. Mengamankam sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan, dan ketidak 

efisienan. 

b. Meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi. 

c. Mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan. 

d. Meningkatkan efisiensi.  

 
Sedangkan menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian internal suatu 

organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan 

jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat tercapai.  



Dari penjabaran pengertian sistem pengendalian internal diatas maka dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah sebuah 

kebijakan atau prosedur yang telah dibuat oleh pihak internal perusahaan dimana 

bertujuan untuk mengendalikan jalannya sebuah perusahaan atau organisasi demi 

mencapai tujuan bersama. 

2.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan satu kesatuan dengan sistem. Oleh karena 

itu, tujuan dari sistem pengendalian internal tersebut haruslah jelas.  

Menurut Wilkinson (2000) tujuan pengendalian internal adalah :  

a. Mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan operasional.  

b. Meningkatkan tingkat keandalan lapran keuangan.  

c. Membantu penerapan peraturan dan kebijakan yang ada.  

Sedangkan menurut Hariningsih (2006:130), tujuan dari sistem pengendalian 

internal adalah sebagai berikut :  

a. Menjaga kekayaan organisasi.  

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.  

c. Mendorong efisiensi.  

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen  

Menurut Mulyadi (2001 : 163), tujuan sistem pengendalian internal adalah: 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

c. Mendorong efisiensi 



d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

 
2.4.3 Lingkungan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2001) berpendapat bahwa lingkungan pengendalian 

mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai 

pentingnya pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian memiliki 

empat unsur, yaitu: 

a. Filosofi dan gaya operasi 

b. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan 

c. Metode pengendalian manajemen 

d. Kesadaran pengendalian 

Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (1995), lingkungan pengendalian 

internal suatu organisasi merupakan dampak kolektif dari berbagai faktor dalam 

menetapkan, meningkatkan dan memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur-

prosedur tertentu.  

Dari dua pendapat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para manajer perusahaan 

sehubungan dengan pentingnya pengendalian internal pada perusahaan 

2.4.4 Committee of Sponsoring Organizations  

Committee of the Sponsoring Organizations  (COSO) dibentuk pada tahun 

1985 sebagai alinasi dari 5 (lima) organisasi professional. Organisasi tersebut terdiri 

dari American Accounting Association, American Instititue of Certified Public 



Accountants, Financial Executives International, Instititute of Management 

Accountants, dan The Institute of Internal Auditors.  

 Sistem pengendalian intern ini perlu diketahui oleh seluruh komponen 

organisasi pemerintahan karena sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi dan 

merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Berikut 

akan dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur pengendalian intern menurut COSO: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam 

suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi 

lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas 

dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas 

kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur 

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewewnang dan tanggung 

jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif 

dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern. Dalam lingkup organisasi 

pemerintahan maka lingkungan pengendalian terkait dengan integritas, etika, dan 

kompetensi pegawai, kepemimpinan manajemen, serta pengawasan intern yang 

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 

Pegawai diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan, pendidikan, 

pengalaman dan keterampilan sesuai dengan fungsi kerjanya, namun juga memiliki 

integritas dan etika yang tinggi. Penyebab terjadinya kecurangan adalah karena 



lemahnya integritas dan etika dari pegawai pemerintah. Motivasi ekonomi menjadi 

hal yang paling berat yang harus dihadapi oleh organisasi pemerintahan, karena 

masih terbatasnya standar pendapatan untuk pegawai pemerintahan jika dibandingkan 

dengan pegawai perusahaan swasta atau BUMN, terutama bagi pegawai pelaksana. 

Penegakan etika dan integritas ini sebaiknya dinyatakan dalam bentuk peraturan 

tertulis seperti kode etik dan peraturan kepegawaian. Sehingga nantinya pegawai 

dapat melakukan hal tersebut dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan membentuk 

budaya kerja yang baik. Sanksi dan penghargaan merupakan salah satu sarana agar 

pegawai dapat terus mengembangkan integritas dalam kegiatan pekerjaannya. 

a. Kepemimpinan mengandung arti keteladanan, sehingga dibutuhkan pemimpin 

yang menjadi teladan bagi pegawai yang dipimpinnya, terutama dalam hal 

penegakan integritas dan etika. Pemimpin dalam pemerintahan juga harus 

mendukung penetapan kompetensi pegawainya sehingga tidak terjadi 

penilaian yang subjektif dalam penentuan posisi pegawai sesuai fungsi dan 

tanggung jawab. Penetapan key performance indicator (KPI) atau sasaran 

pekerjaan setiap pegawai menjadi penting untuk menilai prestasi kerja 

pegawai. Selain itu, pemimpin memberikan kesempatan kepada pegawai 

untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dengan mengadakan 

pendidikan dan pelatihan pegawai. Dan yang terutama adalah pemimpin harus 

dapat menjaga agar lingkungan kerja tetap kondusif sehingga setiap pegawai 

mau dan mampu bekerja dengan baik agar tujuan organisasi dapat terwujud. 

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, 



meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta nenelihara dan 

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemerintah. Sehingga kinerja yang baik dari aparat pengawasan intern 

pemerintah dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi masyarakat.  

b. Penilaian risiko 

Risiko merupakan hal-hal yang berpotensi menghambat tercapainya 

tujuan. Identifikasi terhadap risiko (risk identification) diperlukan untuk 

mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan 

menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Setelah dilakukan identifikasi 

maka dilakukan analisis terhadap risiko meliputi analisis secara kuantitatif 

(quantitative risk analysis) dan kualitatif (qualitative risk analysis). Analisis 

risiko akan menentukan dampak kejadian, serta merupakan input untuk 

mendapatkan cara mengelola risiko tersebut. Kemudian dilakukan 

pengelolaan risiko (risk management) yaitu dengan alternatif sebagai berikut : 

a) memindahkan risiko seperti penggunaan asuransi jiwa oleh pegawai, 

b) mentolerir risiko misalnya menggunakan peralatan yang ada karena 

keterbatasan sumber daya peralatan, menghilangkan risiko misalnya 

dengan mengubah jenis pekerjaan karena pekerjaan tersebut tidak 

dapat dilakukan atau risikonya terlalu besar. 

 

 

c. Kegiatan Pengendalian 



Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 

risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta 

memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. 

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko dapat dibagi 

menjadi 2 jenis tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang 

berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang 

dilakukan setelah kejadian berisiko berlangsung, dalam hal ini tindakan 

mitigasi berfungsi untuk mengurangi dampak yang terjadi. Tindakan-tindakan 

tersebut juga harus dilakukan evaluasi sehingga dapat dinilai keefektifan serta 

keefisienan tindakan tersebut. Umumnya tindakan preventif dapat mengurangi 

dampak lebih besar dibandingkan tindakan mitigasi, sehingga dalam 

organisasi pemerintahan diperlukan tindakan preventif agar tidak banyak 

pengeluaran yang diperlukan untuk melakukan tindakan mitigasi. 

d. Informasi dan komunikasi 

Informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi. Informasi yang salah dapat menyebabkan keputusan dan kebijakan 

yang salah pula. Hal ini juga berlaku untuk organisasi pemerintahan. 

Kesalahan informasi dapat terjadi saat melakukan pengambilan data, analisis 

data dan kesimpulan data menjadi informasi serta pengelolaan informasi. Unit 

pengumpul dan pengolah data serta pengelola informasi merupakan unit yang 



sentral dalam unsur pengendalian informasi yang berkualitas. Informasi 

berkualitas sendiri harus memenuhi beberapa syarat yaitu informasi harus 

sesuai kebutuhan, tepat waktu, mutakhir, akurat, dan dapat diakses dengan 

mudah oleh pihak-pihak yang terkait. Informasi yang berkualitas tentunya 

harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Penyampaian 

informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi 

penerima informasi. Dalam suatu instansi pemerintahan harus dibentuk unit 

khusus yang menangani penyampaian informasi, atau ditunjuk pejabat yang 

berwenang untuk melakukan penyampaian informasi tersebut. 

Unsur pengendalian terhadap informasi dan komunikasi menjadi penting 

karena berkembangnya ilmu dan teknologi. Teknologi informasi dapat 

menjadikan pengendalian intern pemerintah lebih efektif dan efisien, namun 

di sisi lain menuntut adanya pengembangan terhadap pengetahuan dan 

keterampilan pegawai akan teknologi informasi.  

e. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pemantauan (monitoring) adalah tindakan pengawasan yang dilakukan 

oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas dan 

efektivitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dapat dilakukan dengan 3 

cara yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring), evaluasi yang 

terpisah (separate evaluation), dan tindak lanjut atas temuan audit. 

 



Pemantauan berkelanjutan merupakan bahasa lain dari supervisi oleh atasan 

langsung. Pemantauan ini dapt dilakukan setiap saat, dapat menggunakan 

sarana laporan pekerjaan harian (daily activity), mingguan, atau laporan 

bulanan. Pemantauan meliputi berbagai aspek kegiatan pekerjaan sesuai 

kebijakan dan prosedur yang ada. Pelaksanaan terhadap prosedur yang telah 

ditetapkan diharapkan dapat mengurangi penyimpangan kegiatan pekerjaan. 

Evaluasi terpisah adalah penilaian secara periodik atas kinerja organisasi 

dengan standar pengukuran yang sudah disepakati sebelumnya. 

Peranan pemantauan (monitoring) pengendalian internal memiliki peran yang 

penting dalam seluruh komponen pengendalian internal. Setiap komponen 

pengendalian internal akan mendapatkan pemantauan dan pengawasan. Di 

sinilah peran dari tim khusus pengawasan intern atau yang dikenal dengan tim 

audit. 

 

2.5 Tinjauan tentang Siklus Persediaan  

2.5.1 Pengertian Persediaan 

Ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan pengertian persediaan 

ini, namun pada prinsipnya pendapat-pendapat yang ada tidak saling bertentangan 

antara satu dengan yang lainya. Berikut ini beberapa definisi dari persediaan yang 

dikemukakan oleh para ahli, yaitu menurut Standar Akuntansi (2002:14.2) 

memberikan pengertian persediaan sebagai berikut : 

Persediaan adalah aktiva yang  



a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 

b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 

c. Dalam bentuk bahan artau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam 

proses produksi atau pemberian jasa. 

Menurut Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Sc,. Ak (2004:149), Secara umum istilah 

persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk 

dijual kembali dan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. 

Sedangkan Sofjan Assauri (1993:169)  mendefinisikan persediaan  adalah 

suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk 

dijual dalam suatu periode usaha yang normal. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan 

barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali baik 

secara langsung maupun secara proses produksi. 

2.5.2 Jenis-jenis Persediaan 

Sifat barang yang diklasifikasikan sebagai persediaan banyak bervariasi 

menurut aktivitas perusahaan.  

Mulyadi (2001) membagi atau mengelompokkan persediaan ke dalam tipe 

antara lain: 

a. Persediaan produk jadi 

b. Persediaan produk dalam proses 

c. Persediaan bahan baku 

d. Persediaan bahan penolong 



e. Persediaan bahan habis dipakai pabrik 

f. Persediaan suku cadang 

Berikutnya menurut Azhar (2000) berbagai jenis persediaan dalam perusahaan 

dagang, industry atau perusahaan jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Persediaan bahan baku, antara lain kapas, benang tenun, tepung dan lain-

lain yang akan diolah lebih lanjut 

b. Persediaan barang dalam proses merupakan barang-barang yang telah 

diolah antara lain dalam proses produksi dan lain-lain 

c. Persediaan hasil jadi, merupakan hasil produksi dari suatu perusahaan 

industry baik sebagai hasil produksi selesai, maupun yang akan 

digunakan pada proses produksi selanjutnya, misalnya kain blacu atau 

grey 

d. Persediaan suku cadang, merupakan persediaan barang yang akan 

digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari 

perlatan atau mesin, antara lain baut, mur, dan lain lain 

e. Persediaan bahan bakar, merupakan persediaan yang harus ada di dalam 

perusahaan terutama bagi perusahaan industry yang menggunakan mesin 

diesel sebagai pembangkit tenaga listrik 

 

 

 

2.5.3 Sistem dan Prosedur yang Bersangkutan Dengan Persediaan 



Terdapat beberapa prosedur dan sistem akuntansi yang berkaitan dengan 

persediaan, yaitu : prosedur pembelian, prosedur retur pembelian, prosedur penjualan, 

prosedur retur penjualan, prosedur pemakaian barang gudang, prosedur pengembalian 

barang gudang, dan prosedur perhitungan fisik persediaan.  

2.5.3.1  Prosedur Pembelian Persediaan 

Menurut Mulyadi (2001:229) sistem pembelian digunakan dalam perusahaan 

untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Informasi yang diperlukan 

oleh manajemen dari kegiatan pembelian adalah: 

a. Jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali 

b. Order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok 

c. Order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok 

d. Total saldo hutang dagang pada tanggal tertentu 

e. Saldo hutang dagang pada pemasok tertentu 

f. Tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian 

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian adalah: 

g. Prosedur Permintaan Pembelian 

h. Prosedur Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok 

i. Prosedur Order Pembelian 

j. Prosedur Penerimaan Barang 

k. Prosedur Pencatatn Hutang  

l. Prosedur Distribusi Pembelian 

Berbagai proses ini dijelaskan dalam tahap berikut ini : 



a. Fungsi pembelian dimulai dengan mengenali kebutuhan untuk menambah 

persediaan kembali melalui observasi catatan persediaan. Tingkat 

persediaan turun karena penjualan langsung ke pelanggan (aktivitas siklus 

pendapatan) atau transfer ke proses manufaktur (aktifitas siklus konversi). 

Informasi kebutuhan persediaan dikirim ke proses pembelian dan utang 

usaha. 

b. Proses pembelian menentukan jumlah yang akan dipesan, memilih 

memasok, dan membuat pesanan pembelian, Informasi tersebut 

dikirimkan ke pemasok dan proses utang usaha. 

c. Setelah beberapa waktu, perusahaan akan menerima barang persediaan 

dari pemasok. Barang yang diterima akan diperiksa kualitas dan 

jumlahnya serta dikirim ke toko atau gudang. 

d. informasi mengenai penurunan barang digunakan untuk memperbarui 

catatan persediaan. 

e. Proses utang usaha menerima faktur dari pemasok. Utang usaha akan 

merekonsiliasinya dengan informasi lain yang telah dikumpulkan untuk 

transaksi tersebut dan catatan kewajiban untuk membayar di masa 

mendatang, tergantung dari syarat perdagangan dengan pemasok. 

Biasanya pembayaran akan dilakukan paling tidak hari terakhir yang 

diisyaratkan untuk mendapatkan keuntungan penuh dari bunga yang 

dihasilkan dari diskon yang ditawarkan. 



f. Buku besar menerima informasi ringkasan dari utang usaha (kenaikan 

total dalam kewajiban) dan pengendali persediaan (kenaikan total dalam 

persediaan). Informasi ini direkonsiliasi akurasinya dan dicatat ke akan 

utang usaha serta akun pengendali persediaan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah: 

a. Surat Permintaan Pembelian 

Dokumen ini formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi 

pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu 

seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. 

b. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta 

penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat beruangkali 

terjadi. 

c. Surat Oeder Pembelian 

Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang 

kepada pemasok yang telah dipilih. 

d. Laporan Penerimaan Barang 

Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk menunjukkan bahwa 

barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan 

kuantitas seperti  yang tercantun dalam surat oeder pembelian. 

e. Bukti Kas Keluar 



Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk dasae pencatatan 

transaksi pembelian. Dokumen ini juga digunakan sebagai perintah pengeluaran kas 

untuk pembayaran hutang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai 

surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. 

f. Kartu Persediaan 

Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat harga 

pokok persediaan yang dibeli. 

g. Kartu Gudang 

Dokumen ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat mutasi dan 

persediaan barang yang disimpan dalam gudang 

Fungsi yang terlibat dalam sistem akuntansi pembelian ini adntara lain: 

a. Fungsi Gudang 

b. Fungsi Pembelian 

c. Fungsi Penerimaan Barang 

d. Fungsi Akuntansi 

2.5.3.2 Prosedur Permintaan dan Pengeluaran persediaan 

Prosedur ini digunakan untuk meminta barang dari gudang. Jika perusahaan 

menyimpan barang dalam gudang untuk memenuhi kebutuhan persediaan bagi suatu 

produk, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur permintaan dan pengeluaran 

barang adalah: 

a. Bukti Permintaan dan Pengeluaran Barang Gudang 



Dokumen ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta barang 

untuk memproduksi produk. Selain itu juga berfungsi sebagai bukti 

pengeluaran barang dari gudang. 

b. Jurnal Pemakaian Bahan Baku 

Fungsi yang terlibat dalam prosedur permintaan dan pengeluaran barang: 

a. Fungsi Produksi 

b. Fungsi Gudang 

c. Fungsi Akuntansi 

 

2.5.4 Pengendalian yang Tercipta 

Dengan adanya pengendalian Internal, maka siklus pengeluaran untuk 

persediaan pun dapat diciptakan dengan berbagai cara. Perngendalian yang bisa 

tercipta antara lain: 

1. Otorisasi Transakasi 

a. Subsistem pembelian, bagian pengendalian persediaan memonitor 

tingkat persediaan secara terus-menerus. Ketika tingkat persediaan 

jatuh pada titik pemesanan ulang yang telah ditetapkan, bagian 

pengendalian persediaan secara formal akan mengotorisasi pengisian 

kembali melalui permintaan pembelian. 

b. Subsistem pengeluaran kas. Bagian utang usaha mengotorisasi 

pengeluaran kas melalui bukti kas keluar. Untuk memberikan 



pengendalian yang efektif di seluruh arus kas dari perusahaan. Staf 

administrasi bagian pengeluaran kas seharusnya tidak menulis cek 

tanpa otorisasi yang jelas. Jurnal pengeluaran kas (daftar cek) yang 

berisi nomor voucher mengotorisasi tiap cek dan merupakan jejak 

audit untuk memverikasi setiap cek yang ditulis. 

2. Pemisahan Pekerjaan 

a. Pemisahan Pengendalian Persediaan dari Gudang. Dalam subsistem 

pembelian, aktiva fisik utamanya adalah persediaan. Bagian 

pengendalian persediaan mencatat secara terperinci berbagai aktiva 

tersebut, sedangkan bagian gudang harus menyimpannya.  Kapan 

saja, auditor dapat merekonsiliasi catatan persediaannya secara fisik. 

b. Pemisahan Bagian Buku Besar dan Utang Usaha dengan 

Pengeluaran Kas. Aktiva yang berpotensi menghadapi eksposur 

dalam subsistem pengeluaran kas adalah kas. Catatan yang 

mengendalikan aktiva ini adalah buku pembantu utang usahadan 

akun kas di buku besar. Seseorang dengan tanggung jawab gabungan 

antara menulis cek, mencatat akun kas, dan mencatat utang usaha 

dapat melakukan penipuan diperusahaan. 

 

3. Supervisi  



Area yang mendapat manfaat paling banyak dari supervisi di 

siklus pengeluaran adalah bagian penerimaan. Banyak sekali jumlah 

aktiva yang bernilai mengalir melalui area ini ke gudang. Supervisi yang 

ketat di bagian ini akan mengurangi  peluang terjadinya dua jenis 

eksposur, yaitu: 

a. Inspeksi Aktiva. Ketika barang datang dari pemasok, staf administrasi 

bagian penerimaan harus memeriksa jumlah dan kondisinya (dari 

kerusakan, cacat dan sebagainya).  

b. Pencurian Aktiva. Bagian penerimaan kadang kacau dan tidak teratur 

dalam masa-masa sibuk. Di situasi ini, persediaan yang masuk 

menghadapi potensi pencurian kecuali jika diamankan di gudang. 

Prosedur pemeriksaan yang tidak benar disertai dengan supervisi 

yang tidak memadai dapat menciptakan situasi yang konduksif untuk 

terjadinya pencurian persediaan dalam transit. 

4. Catatan Akuntansi 

Tujuan pengendalian catatan akuntansi adalah untuk menyimpan 

jejak audit yang memadai agar dapat menelusuri sebuah transaksi dari 

dokumen sumbernya hingga ke laporan keuangan. Siklus pengeluaran 

mempengaruhi berbagai catatan akuntansi berikut ini: buku besar 

pembantu utang usaha, daftar voucher, daftar cek, dan buku besar. 

5. Pengendalian Akses 



a. Akses langsung. Dalam siklus pengeluaran, perusahaan harus 

mengendalikan akses ke aktiva fisik seperti kas dan persediaan. 

b. Akses Tidak Langsung. Perusahaan harus membatasi akses ke 

berbagai dokumen yang mengendalikan aktiva fisiknya. 

6. Verifikasi Independen 

a. Verifikasi Independen oleh Bagian Utang Usaha. Bagian utang usaha 

memainkan peran penting dalam kegiatan verifikasi yang dilakukan 

oleh lainnya dalam sistem ini. Tiap dokumen berisi berbagai fakta 

yang berbeda mengenai transaksi pembelian, yang harus 

direkonsiliasi oleh staf administrasi bagian utang usaha sebelum 

perusahaan mengakui kewajiban. Kegiatan ini seperti: 

 Permintaan pembelian, yang menunjukan bahwa perusahaan 

membutuhkan persediaan tersebut.  

 Pesanan pembelian, yang menunjukan bahwa staf bagian 

pembelian hanya memesan persediaan yang dibutuhkan dari 

pemasok yang valid. Dokumen ini harus direkonsiliasikan 

dengan permintaan pembelian. 

 Laporan penerimaan, yang merupakan bukti dari penerimaan 

fisik barang tersebut, kondisinya, dan jumlah yang diterima. 

Rekosiliasi atas dokumen ini dengan dua dokumen 



sebelumnya menunjukan bahwa perusahaan memiliki 

kewajiban yang sah. 

 Faktur dari pemasok, yang menyediakan informasi keuangan 

yang dibutuhkan untuk mencatat kewajiban ini sebagai utang 

usaha. Staf administrasi bagian utang usaha memverifiksi 

bahwa harga dalam faktur adalah harga wajar jika 

dibandingkan dengan perkiraan harga di pesanan pembelian. 

b. Verifikasi Independen oleh Bagian Buku Besar. Dari berbagai angka 

ringksan ini, staf administrasi bagian buku besar memverifikasi 

bahwa kewajiban total yang dicatat sama dengan pengendalian yang 

diterima dan bahwa pengurangan total dalam utang usaha sama 

dengan total pengeluaran kas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pembahasan berikut ini menyangkut pada metode penelitian yang digunakan 

untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. 

Metode penelitian pada bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data penelitian, dan metode analisis. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif dan menggunakan case study pada PT. Indomarine Divisi Boiler Singosari 

- Malang. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian 

hipotesis 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) metode penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dilakukannya dengan 

mendalami kajian pustaka, data dan angka sehingga realitas dapat dpahami dengan 

baik. 

Penelitian deskriptif menurut Sekaran (2006:158) adalah penelitian untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006: 

158). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memberikan sebuah riwayat atau untuk 

menggambarkan asperk-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

perspektif seseorang, organisasi, ataupun orientasi industri kepada peneliti. Pada 



dasarnya penelitian deskriptif akan menguraikan karakteristik mengenai suatu 

keadaan pada waktu tertentu (Supranto, 1997:41).  

Menurut Surakhmad (1985), metode penelitian deskriptif adalah metode 

penelitian yang memusatkan diri pemecahan-pemecahan msalah yang ada pada masa 

sekarang serta aktual, data yang diperoleh mula-mula disusun kemudian dijelaskan 

dan dianalisis. Sedangakan teknik studi kasus adalah suatuteknik penelitian deskriptif 

yang memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif dan mendetail. Dengan 

teknik studi kasus, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih dalam dan 

lengkap dari maslaah-masalah yang diteliti dari satu atau lebih kesatuan unit yang 

dipandang suatu kasus. 

Menurut Moleong (2004: 3), pada pendekatan kualitatif peneliti ikut berperan 

serta saat pengumpulan data dilakukan dan peneliti tidak selamanya berada di luar 

objek studi tersebut melainkan menjadi bagian dari objek tersebut. Data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan 

oleh adanya penerapan dari metodologi kualitatif, dimana metodologi kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus 

merupakan penelitian tentang suatu subyek penelitian (individu, kelompok, lembaga 

atau masyarakat) yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan subyek tersebut. Studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam 

menerapkan solusi pada pemecahan pada masa lalu. Hal tersebut juga berguna dalam 



memahami fenomena tertentu dan menghasilkan teori lebih lanjut untuk penilaian 

empiris. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Indomarine Divisi Boiler Singosari – 

Malang yang beralamatkan di Jalan Raya Ardimulyo No. 2 Singosari - Malang. 

Pemilihan tempat ini karena PT. Indomarine Divisi Boiler Singosari – Malang ini  

merupakan perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi untuk 

persediaan yang dimiliki. Selain itu, perusahaan ini telah banyak bekerjasama dengan 

perusahaan asing, misalnya perusahaan asal Jepang. 

3.3 Fokus Penelitian 

Dengan adanya fokus penelitian ini, penulis dapat lebih spesifik dalam 

melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis menetapkan fokus penelitian sebagai 

berikut: 

a. Menganalisa siklus persediaan bahan baku yang terdiri dari prosedur 

pemilihan vendor/supplier, prosedur permintaan pembelian, prosedur 

pemesanan bahan baku, prosedur penerimaan bahan baku, pendistribusian 

atau pengeluaran bahan baku dari gudang dan prosedur pengembalian 

bahan baku dari bagian produksi 

b. Menganalisa sistem pengendalian internal yang terjadi pada siklus 

persediaan bahan baku.  

 

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 



3.4.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data dari narasumber 

dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait, khususnya 

bagian akuntansi dan keuangan di PT Indomarine Divisi Boiler Singosari. Sedangkan 

sumber data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber bacaan.  

Adapun sumber-sumber bacaan yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

referensi, buku-buku literature, artikel, jurnal-jurnal penelitian serta sumber-sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Triyuwono (2001) mengungkapkan bahwa apabila seorang peneliti telah 

memahami permasalahan dengan baik maka peneliti dapat dengan bebas menentukan 

metode dan desain penelitian yang akan digunakan. Untuk itu pengumpulan datanya 

dilakukan secara bebas, tidak tergantung prosedur yang baku.  

Menurut Arikunto (1993: 134), pengertian teknik pengumpulan data adalah 

cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang cara-

cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam 

benda yang kasat mata, tetapi dapat diperlihatkan penggunaannya. Pengumpulan data 

merupakan pekerjaan yang penting dilakukan terutama apabila peneliti menggunakan 

metode yang memiliki cukup besar celah untuk dimasuki unsur minat peneliti karena 

semakin kurang pengalaman dalam pengumpulan data, maka semakin mudah 



dipengaruhi oleh keinginan pribadinya dan penelitian semakin condong (bias) data 

yang terkumpul (Arikunto, 2006: 222). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kajian Teoritis 

Kajian teoritis merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan teori yang menunjang obyek penelitian. Penulis  memperoleh 

data dari bacaan pustaka baik berupa artikel, jurnal, makalah, buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan rujukan atau pedoman 

dalam penulisan penelitian. 

b. Preliminary Survey 

Preliminary Survey merupakan survey pendahuluan yang dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik, gambran umum dan aktivitas perusahaan secara 

menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. 

 

 

c. Studi Lapang 

Studi Lapang dilakukan untuk memeperoleh data yang terkait dengan 

data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Teknik 

yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapang 

adalah sebagai berikut : 



1. Observasi/Pengamatan. Observasi/Pengamatan dilakukan untuk 

memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek 

penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menegtahui 

operasional perusahaan, budaya kerja dan penerapan teknologi oleh 

perusahaan. 

2. Interview/Wawancara. Interview/Wawancara dilaksanakan dengan 

melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang 

berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan untuk 

mengetahui kondisi internal perusahaan. 

3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan 

dengan penelitian ini. 

 

 

 

3.5 Metode Analisa Data 

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian 

dilakukan analisa. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah untuk mengelola 

data primer maupun data sekunder, yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai 

tujuan akhir penelitian. 



Teknik analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan 

secara sistematik data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data, dan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan 

kepada orang lain (Moleong, 2004: 103). 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang 

sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada 

saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT. Indomarine Divisi Boiler 

menerapkan sistem informasi akuntansi untuk persediaan. Adapun pembahasan 

masalah dalam penelitian ini adalah bersifat induktif. Pembahasan akan dilakukan 

secara logis dan sistematis dimana dibagi berdasarkan pada permasalahan yang 

disampaikan di muka. 

Tahapan analisa dan pembahasan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian kepustakaan, yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah 

2. Mengumpulkan data-data pendukung yang dapat melengkapi informasi 

tentang siklus persediaan bahan baku. Data-data yang digunakan misalnya 

formulir-formulir yang terkait dengan siklus persediaan bahan baku.  



3. Mengolah data-data dan keterangan yang telah dihimpun untuk selanjutnya 

dianalisa dengan cara membandingkan hasil temuan yang diterapkan 

perusahaan dengan teori yang telah diajarkan selama di bangku perkuliahan. 

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: 

a. Analisa lingkungan pengendalian 

 Mengevaluasi struktur organisasi PT. Indomarine  yang disusun 

apakah sudah mencerminkan adanya pemisahan kewenangan dan 

tanggungjawab yang benar dalam kaitanya dengan aktifitas 

operasional PT. Indomarine   

 Mengevaluasi kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia 

yang ada di PT. Indomarine   

 Mengevaluasi masing-masing pegawai telah memahami dan 

melaksanakan tanggungjawabnya 

 

b. Penaksiran resiko 

 Menganalisis pengendalian perusahaan terhadap prosedur 

persediaan bahan baku untuk mengelola resiko yang dapat 

mempengaruhi tujuan perusahaan. 

c.  Analisa aktivitas pengendalian 



 Mengevaluasi adanya pemisahan tugas antara pelaksana transaksi, 

pencatatan transaksi, dan penyimpanan transaksi atau dengan kata 

lain tidak ada perangkapan tugas. 

 Mengevaluasi bukti-bukti transaksi atau formulir apakah telah 

tersusun dengan rapi dan benar. Meliputi nama organisasi, judul 

transaksi, tanggal transaksi, nomor transaksi, dan siapa yang 

berwenang dalam transaksi tersebut  

 Mengevaluasi apakah sudah terdapat alat pendukung dan aturan 

pengamanan terhadap aktiva, dokumen, catatan, dan program 

komputer atau file. 

d.  Analisa informasi dan komunikasi 

 Mengevaluasi apakah sistem akuntansi telah mencatat dengan 

benar  

 Menganalisis informasi yang dihasilkan apakah telah benar, tepat 

waktu, relevan dan lengkap  

e. Analisa pemonitoran 

 Mengevaluasi apakah sudah ada pihak-pihak yang melakukan 

evaluasi setiap akhir periode mengenai pelaksanaan pengendalian 

internal dan rekomendasi untuk perbaikanya. 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek 

4.1.1    Sejarah Singkat PT. Indomarine Co. Ltd Divisi Boiler 

PT. Indomarine berdiri pada tanggal 16 September 1954 di Jakarta dengan 

akte notaries Elizo P, SH dengan akte pendirian nomor 144 pada tanggal 29 Mei 

1954. Menggunakan nama perusahaan “Indonesian Marine Corporation Limited” 

yang disingkat Indomarine Co.Ltd. PT. Indomarine ini memiliki beberapa cabang 

yang salah satunya ada di Malang tepatnya di Jalan Raya Ardimulyo No. 2 Singosari. 

Usaha PT. Indomarine adalah membuat perahu dan kapal-kapal, termasuk 

pemeliharaan dan reparasi semua peralatan dan mesin- mesin kapal. Setelah itu, 

diikuti pula dengan usaha perdagangan (ekspor-impor) perkakas perahu dan kapal. 

Pada tanggal 20 November 1961, jenis usaha ini dikembangkan dengan penambahan 

pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan teknik untuk mesin-mesin industri dan ketel 

uap (boiler) terutama ketel uap untuk pabrik gula.  

Boiler merupakan mesin konversi energy yang menkonversi energy kimia 

bahan bakar menjadi energy panas dari uap melalui proses pembakaran bahan bakar. 

Penggunaan ketel uap secara luas pada proses pembangkit listrik (power plant) dan 

pada industry kimia seperti pabrik gula, minyak goring, kertas dan lain-lain. Ketel 

uap memiliki kapasitas dan efisiensi yang lebih dibandingkan dengan bahan bakar 

nuklir untuk pemenuhan energy listrik dan kapal perang. 



Perusahaan ini mulai membuka diantaranya adalah divisi yang bergerak dalam 

bidang konstruksi, terutama pemasangan mesin pabrik pada tahun 1967. Sedangkan 

pada tahun 1974, PT. Indomarine mulai mengadakan kerjasama dengan perusahaan 

dari negara Jepang, dalam bidang pemasangan mesin-mesin buatan Jepang.  

Kemudian pada tahun 1980, secara resmi perusahaan ini menjalin kerjasama 

dengan perusahaan pembuat ketel uap dari Jepang. Awalnya, PT. Indomarine ini 

hanya bekerja sama dengan scope yaitu di bidang pekerjaan pemasangan mesin. 

Beberapa tahun kemudian atas tekanan pemerintah bahwa untuk menangani suatu 

proyek harus ada komponen local sekitar 40%, sedangkan komponen yang masih 

dianggap penting masih diimpor dari Jepang. 

Sejak tanggal 18 Agustus 1985 usaha ini dikembangkan dengan menambah 

usaha manufacturing bekerja sama dengan Yoshimine Jepang. Sedangkan sejak 1988 

telah dikembangkan ketel uap dengan desain murni dari PT. Indomarine. 

Diperolehnya sertifikat ISO 9001 yang merupakan sebuah pengakuan standart mulai 

internasional bagi produk PT. Indomarine. Saat itu PT. Indomarine telah menjalankan 

usaha meliputi Contracting, Manufacturing, Engginering, Shipbuilding, dan Trading. 

 

 

 

 

 



Setelah tahun 1990, meskipun kerjasamanya masih lancar tetapi timbul 

masalah yang berhubungan dengan meningkatnya harga barang produksi luar negeri 

dalam hal ini adalah Jepang.  

4.1.2    Manufacturing and Constructing 

PT. Indomarine mempunyai pabrik yang cukup besar untuk manufaktur ketel 

uap. Production line diatur sedemikian rupa sehingga tampak teratur dan bersih serta 

mempercepat pemindahan benda kerja dari mesin satu ke mesin lainnya. Disamping 

itu, PT. Indomarine dilengkapi dengan X-Ray test untuk menguji kebocoran pada 

boiler. 

Untuk menjamin kualtas dari barang yang telah diproduksi, maka PT. 

Indomarine menerapkan standar ISO 9001 dan sekarang dalam proses untuk 

menerapkan standar ISO 14000, ini berarti PT. Indomarine telah mendapatkan 

pengakuan internasional dalam kualitanya dengan mengadakan penataan flow 

peralatan, cara pembelian, pergudangan, kualitas mutu, laporan, dokumen, dan 

sebagainya. 

 

4.1.3   Bentuk Hukum Perusahaan 

Bentuk hukum perusahaan PT. Indomarine adalah Perseroan Terbatas (PT), 

berdasarkan akte pendirian dari notaries. Perusahaan ini terdiri dari beberapa 

pemegang saham karena bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT). 

 

 



4.1.4    Bidang Usaha dan Produk yang dihasilkan  

Bidang usaha yang digeluti perusahaan adalah pembuatan mesin penggerak 

ketel dan peralatan pabrik, terutama pembuatan boiler, produk yang dilakukan 

berdasarkan pesanan dan produksi massa. 

Produk massa antara lain: 

a. Boiler 10L 

b. Boiler 20L 

c. Boiler 30L 

d. Boiler 40L 

e. Boiler 50L 

Sedangkan produk produksi pesanan antara lain: 

a. Boiler proyek PG. Indolampung 

b. Boiler proyek PT. Moesis 

c. Boiler proyek PG. Kebon Agung 

d. Water Tube : 10 – 600 Ton/Hr 

e. Fire Tube : 0,5 – 10 Ton/Hr 

 

 

 

 

 



4.1.5 Gambar dan Makna Logo PT. Indomarine 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo PT. Indomarine Divisi Boiler Singosari 
Sumber : PT. Indomarine 

 

Logo PT. Indomarine berbentuk perpaduan huruf I dan M besar yang diambil 

dari nama Indo dan Marine. Logo tersebut berwarna biru yang mengartikan lautan 

Indonesia yang berwarna biru. Hal ini dikarenakan awal perusahaan ini dibentuk 

merupakan perusahaan yang bekerja di bidang kelautan. Sedangkan garis hitam yang 

melingkari logo tersebut melambangkan arti kesatuan PT. Indomarine. 

4.1.6 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi PT Indomarine  

To be a leader in manufacturing, construction and services especially in 

the industrial sector such as shipbuilding boiler and palm oil mills, etc  

 

 

 

 



2. Misi PT Indomarine 

1) Always strive to give the best products and services and to develop the 

existing and new products and services for the present and future 

market 

2) Always strive to give the best solution and profisable to all 

stakeholders: shareholders, customers, employers, suppliers, and the 

community 

4.2 Struktur Organisasi 

Guna Kelancaran seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan, maka perlu adanya sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi ini 

sebagai sarana unruk mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaan sehingga dapat diperoleh kepemimpinan yang efektif.  

Agar kepemimpinan bisa berjalan secara efektif maka dibutuhkan batasan-

batasan wewenang bagi pelaksananya. Oleh karena itu diperlukan sebuah bagan 

struktur organisasi yang jelas untuk menjabarkan tugas, wewenang serta tanggung 

jawab dari masing-masing bagian atau divisi sehingga tidak terjadi kerancuan.  

Pada PT. Indomarine struktur organisasi yang digunakan adalah struktur 

organisasi fungsional, dimana Manajer Divisi mempercayakan sepenuhnya segala 

aktivitas perusahaan kepada kepala departemen yang ada dibawahnya.  

PT Indomarine berstatus sebagai kantor cabang yang berpusat di Jakarta, 

namun PT. Indomarine juga mempunyai hak mengeluarkan keputusan-keputusan 



sendiri mengenai ketel uap karena PT. Indomarine ini memang dikhususkan dalam 

pembuatan ketel uap. Gambaran mengenai struktur organisasi dari PT. Indomarine 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Indomarine Divisi Boiler Singosari 
Sumber : PT. Indomarine 



Sedangkan deskripsi kerja atas masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi di atas adalah sebagai berikut : 

1. Factory Manager 

Factory Manager merupakan pimpinan tertinggi perusahaan  dan 

bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan perusahaan. 

Factory Manager juga dapat memberikan otoritasasi terhadap kebijaksanaan 

perusahaan serta mengadakan pengawasan terhadap aktivitas setiap 

departemen yang ada di bawahnya. 

2. Accounting 

Bertugas dan bertanggung jawab dalam mengontrol mutasi persediaan 

dari tiap gudang, membuat laporan yang berhubungan dengan keuangan dan 

membuat aging schedule. Selain itu juga bertugas mengendalikan biaya harga 

pokok produksi dan membuat semua laporan biaya produksi masa atau job 

order. Bagian ini memiliki beberapa departemen, yaitu: 

a. General Accounting. Bertugas memeriksa dan mengendalikan 

pembelian material maupun bahan penolong serta mengecak 

kebenaran antara jumlah yang diterima dengan surat pesanan yang 

dibuat. Selain itu juga bertugas dalam mengontrol mutasi persediaan 

dari tiap-tiap gudang serta membuat laporan yang berhubungan 

dengan keuangan. 

b. Cost Accounting. Bertugas mengalokasikan biaya ke dalam masing-

masing produk atau proyek berdasarkan data serta mengendalikan 



biaya yang berhubungan dengan harga pokok produksi masa maupun 

harga pokok produksi proyek. 

3. Quality Control  

Bagian Quality Control ini merupakan bagian yang bertugas 

mengawasi dan memeriksa bahan baku dan bahan-bahan lain yang akan 

digunakan dalam proses produksi dan mengawasi jalannya proses produksi 

4. EHS 

Bertanggung jawab terhadap seluruh keamanan pabrik secara 

keseluruhan maupun keselamatan dan keamanan kerja para karyawan. 

5. Human Resources Office  

Bagian Human Resources Office ini bertugas dan bertanggung jawab 

untuk memajukan kualitas sumber daya manusia serta masalah-masalah yang 

menyangkut semua permasalahan kerja dan hubungan kemasyarakatan. 

Bagian ini juga bertanggungjawab menangani penerimaan tenaga kerja, 

kesejahteraan antar karyawan dan pembayaran gaji karyawan.  

6. MFG Engineering 

Bertugas sebagai pelaksana pembuatan desain dan detail gambar 

termasuk perangkatnya beserta rincian bahan yang akan dipakai. 

7. Ware House 

Bagian ini bertanggungjawab terhadap seluruh bahan baku maupun 

bahan lainnya yang disimpan di gudang perusahaan dan melayani proses 

produksi. 



8. PPC Manufacture  

PPC (Product Planning Control) ini berfungsi sebagai pengelola 

penggunaan dengan sistematis, efektif, efisien dan menguntungkan sesuai 

dengan manajemen yang meliputi: 

a. Merencanakan 

b. Mengkoordinasikan 

c. Mengontrol 

d. Mengarahkan 

e. Menghubungkan 

9. PPC Manufacture memiliki beberapa bagian di dalamnya yaitu: 

a. SEC. Production 

SEC. Production membawahi beberapa bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Marking, bertugas dan bertanggungjawab terhadap proses penandaan 

bahan baku sesuai dengan gambar untuk diproses cutting. 

b) Cutting, bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemotongan bahan-

bahan yang sesuai dengan gambar dari cutting plan 

c) Bending, bertugas dan bertanggung jawab di bidang penekukan dan 

pembengkokan material baik pipa maupum plat sesuai dengan gambar 

 

 



b. SEC. Assembling 

SEC. Assembling ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

merangkai bahan-bahan yang telah mengalami proses pengerjaan untuk 

dirakit menjadi barang jadi. 

Dalam melakukan tugasnya, SEC Assembling dibantu oleh divisi 

dibawahnya yang meliputi :  

a) Setting 

b) Finishing yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memroses 

penyelesaian produk yang dihasilkan meliputi pembersihan, perapian, 

dan pengecatan setelah melewati proses assembly dan pengetesan. 

c) Hydrostatic 

c. SEC. Welding 

SEC. Welding memiliki tugas dan bertanggung jawab atas proses 

trapping gambar ke dalam bentuk yang sesungguhnya. SEC. Welding ini 

membawahi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 

a) SMAW 

b) SAW 

c) GTAW 

d. SEC. Maintenance 

SEC. Maintenance bertugas dan bertanggung jawab untuk 

merawat, memelihara kelangsungan fungsi mesin dan alat berat yang 



berada di lingkungan perusahaan. SEC. Maintenance ini membawahi 

beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 

a) Electric 

b) Mechanic 

10. Teknologi Informasi 

Bagian ini merupakan bagian dalam perusahaan yang bertugas dalam 

teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut dapat berupa program 

komputer, software, dan lain-lain. Bagian ini juga memiliki akses terhadap 

setiap komputer yang ada di dalam perusahaan. 

4.3 Sistem Pengendalian Internal atas Siklus Persediaan Bahan Baku 

PT Indomarine Divisi Boiler Singosari (DBS) ini merupakan perusahaan 

cabang yang melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi serta mengirim 

barang jadi tersebut kepada pihak pemesan. Dalam melakukan proses pembuatan 

barang, PT. Indomarine DBS melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PT. 

Indomarine pusat yang berada di Surabaya / Head Office (HO).  

Pemusatan pembuatan barang pesanan ini dilakukan di PT. Indomarine DBS 

dikarenakan semua kegiatan pabrikasi dilakukan disini. Sedangkan HO di Surabaya 

melakukan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pabrikasi.Seperti 

pada umumnya, PT Indomarine DBS juga memiliki siklus yang mengatur persediaan 

(penulis mengkhususkan pada siklus persediaan bahan baku). Dalam menjalankan 

siklus persediaan bahan baku, PT Indomarine DBS memiliki beberapa prosedur yang 

harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkaitan.  



Prosedur – prosedur tersebut terangkum dalam Standard Operating Procedure 

yang dimiliki PT Indomarine DBS. Prosedur dalam siklus persediaan bahan baku ini 

antara lain prosedur permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran harga 

dan pemilihan pemasok/vendor, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan 

barang, prosedur penyimpanan pesanan, dan yang terakhir adalah prosedur 

mendistribusikan bahan baku ke bagian produksi. 

 

4.3.1 Prosedur Permintaan Pembelian 

Penerimaan proyek ini dilakukan oleh PT Indomarine DBS yang didapat 

dari HO di Surabaya. PT Indomarine DBS menerima proyek yang telah 

disetujui oleh HO Surabaya dari pemesan yang melakukan perjanjian dengan 

HO Surabaya sebelumnya. Prosedur ini dilakukan di PT Indomarin DBS 

sebagai penerima proyek.  Dalam melakukan prosedur ini, pihak-pihak yang 

terkait adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Engineering HO Surabaya adalah pihak yang bertanggung 

jawab atas pembuatan desain produk pesanan. Tugas yang dilakukan 

oleh pihak ini adalah  

a. Membuat desain dari produk yang dipesan oleh customer 

2. Bagian Manufacture Engineering Indomarine DBS  adalah pihak 

yang menerima desain produk yang dikirimkan oleh Engineering 

HO. Tugas terkaitnya adalah: 

a. Menerima desain product 



b. Membuat desain cutting plan 

c. Membuat Bill of Quantity (BQ) 

d. Menyerahkan Bill Of Quantity dan Cutting Plan ke bagian 

Product Planning Control  

3. Product Planning Control (PPC) adalah bagian yang bertanggung 

jawab atas pembuatan PPB berdasarkan BQ dan Cuttiing Plan. 

Tugasnya adalah: 

a. Menerima BQ dari ME 

b. Memproses BQ menjadi PPB 

c. Menyerahkan PPB kepada Factory Manager untuk diotorisasi 

d. Menerima PPB yang telah diotorisasi oleh Factory Manager dan 

Supply Management HO Surabaya 

4. Factory Manager adalah pihak yang bertanggungjawab atas 

pengotorisasian PPB. Factory Manager juga menerima PPB yang 

telah diotorisasi oleh Supply Management Manager 

5. Supply Management Manager adalah pihak yang bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi segala 

persyaratan yang ditetapkan, dikirim tepat waktu, dengan mutu dan 

harga yang optimum. Tugas yang dilakukan adalah: 

a. Menerima PPB dari PPC PT Indomarine DBS 

b. Mengotorisasi PPB 



Dokumen – dokumen yang terkait dalam prosedur ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Desain product. Dokumen ini adalah dokumen yang menggambarkan 

bentuk dari pesanan yang dipesan oleh customer, Desain product ini 

nantinya akan diserahkan ke ME Singosari untuk dibuat cutting plan. 

2. Cutting Plan. Dokumen ini adalah dokumen yang dibuat oleh ME 

Singosari yang merupakan gambaran dalam memotong desain supaya 

dapat diperkirakan bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk 

desain tersebut. 

3. Bill of Quantity (BQ). Dokumen ini merupakan daftar kebutuhan 

bahan dalam membuat pesanan dari customer. Bill of Quantity ini 

dibuat dan ditandatangani oleh bagian ME Singosari yang 

selanjutnya diserahkan kepada Product Planning Control (PPC) untuk 

dibuat Permintaan Pembelian Barang (PPB) setelah di approve oleh 

Factory Manager 

4. Permintaan Pembelian Barang (PPB). Dokumen ini adalah dokumen 

yang dibuat oleh PPC berdasarkan BQ yang telah dibuat oleh bagian 

ME Singosari. Dokumen ini nantinya akan diserahkan kepada HO 

Surabaya setelah ditandatangani oleh Factory Manager dan Product 

Planning Product selaku pembuat dokumen. 

 

 



4.3.2 Prosedur Pemilihan Pemasok/Vendor 

Proses selanjutnya setelah adanya permintaan pembelian adalah 

pemilihan vendor. Vendor atau pemasok dalam prosedur ini merupakan pihak 

eksternal perusahaan yang nantinya akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan 

dalam pembuatan sebuah pesanan. Pada PT Indomarine, penawaran diberikan 

kepada minimal 3 (tiga) vendor. Penawaran ini diperlukan untuk 

membandingkan harga dan spesifikasi yang ditawarkan kepada masing-

masing vendor. PT Indomarine DBS telah memiliki beberapa daftar supplier 

disetujui yang merupakan daftra para vendor yang harus diutamakan dalam 

pemilihan vendor suatu proyek.  

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah sebagai berikut: 

1. Supply Management. Supply Management merupakan pihak yang 

berkaitan penuh dengan prosedur pemilihan vendor ini. Bagian ini 

merupakan bagian yang bertugas : 

a. Membuat surat penawaran barang 

b. mengirimkan surat penawaran barang kepada masing-masing 

vendor yang telah dipilih 

c. menerima penawaran yang diajukan vendor 

d. membuat Bid Abstract dari beberapa vendor 

2. Direktur. Direktur merupakan pihak yang memberikan persetujuan 

atas bid abstract conclusion untuk diotorisasi 



Dokumen-dokumen yang terkait dalam prosdur ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Surat Penawaran Barang (SPB). Surat ini merupakan dokumen yang 

dibuat oleh supply management berdasarkan PPB dan BQ yang telah 

dibuat oleh PPC. 

2. SPB dari vendor. SPB ini merupakan SPB yang sebelumnya 

dikirimkan oleh SM dan telah diberi harga oleh vendor. Setelah itu 

SPB dari vendor ini diserahkan kembali kepada SM 

3. Bid Abstact. Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi 

ringkasan dari SPB dari vendor yang dijadikan satu. Dengan Bid 

Abstract ini akan terlihat vendor mana yang memberikan harga yang 

lebih kompetitif. Bid Abstract ini selanjutnya akan dijadikan 

pertimbangan untuk SM Manager dalam menentukan vendor mana 

yang akan dipilih. 

4. Bid Abstact Conclusion. Dokumen ini merupakan dokumen bid 

abstract yang dibuat oleh supply management dan selanjutnya 

diserahkan kepada direktur untuk disetujui. 

 

 

 

 

 



4.3.3 Prosedur Pemesanan Bahan Baku 

Setelah vendor atau pemasok ditetapkan oleh SM Manager, prosedur 

selanjutnya adalah prosedur pemesanan barang. Sesuai dengan fokus 

penelitian penulis, barang dalam prosedur ini adalah bahan baku yang 

digunakan dalam proses produksi yang nantinya akan diolah menjadi barang 

jadi. Bahan baku yang dipesan kepada vendor adalah bahan baku yang akan 

digunakan memproses suatu pesanan dari customer.  

Dalam pelaksanaan prosedur ini, pihak-pihak yang terkait adalah 

sebagai berikut: 

1. Supply Managemen. Supply Management ini bertugas dalam 

menghimpun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat 

purchase order seperti PPB, BQ, dan Bid Abstract. Selain itu, SM 

juga bertugas menyerahkan PO kepada Vendor untuk diotorisasi 

sebagai tanda persetujuan pesanan 

2. Supply Management Manager. SM Manager ini bertugas dalam 

menreview PO apakah sesuai dengan PPB, BQ, dan Bid Abstract. 

SM Manager ini juga bertugas untuk menyetujui PO yang bernilai 

dibawah Rp 50.000.000,00 

3. General Manager-Operation (GM-Operation). GM- Operation ini 

bertugas untuk menyetujui PO yang bernilai antara Rp 50.000.000,00 

sampai dengan Rp 200.000.000,00 



4. Managing Director (MD). MD bertugas untuk menyetujui PO yang 

bernilai diatas Rp 200.000.000,00 

5. Bagian Accounting. Accounting yang berada di PT Indomarine DBS 

ini bertugas dalam menerima Purchase order yang nantinya akan 

diarsipkan dan pada akhir siklus, pihaknya akan menjurnal barang 

masuk yang disesuaikan dengan PO yang telah diarsipkan 

6. Bagian Finance. Finance yang berada di PT Indomarine DBS ini 

bertugas dalam menerima Purchase order yang nantinya akan 

diarsipkan dan pada akhir siklus. 

7. Product Planning Control (PPC). Bagian ini menerima copy purchase 

order yang nantinya akan diarsip dan disesuaikan dengan PPB yang 

telah dibuat atas dasar Bill of Quantity 

8. Vendor atau pemasok. Pihak eksternal ini bertugas dalam pengiriman 

barang yang dipesan oleh HO Surabaya ke Indomarine DBS.  

Dalam prosedur ini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Purchase Order (PO). PO merupakan dokumen yang merangkum 

seluruh isi dari PPB, BQ, dan Bid Abstract serta bid abstract 

conclusion. PO ini selanjutnya akan disetujui oleh SM Manager 

sebagai dokumen yang akan diserahkan kepada vendor. 

2. Surat Pengantar Barang (SPB). Dokumen ini merupakan dokumen 

yang dibuat oleh vendor. Dokumen ini akan disertakan dengan 



pengiriman barang serta PO yang telah diberikan oleh SM Manager 

sebelumnya. 

 

4.3.4 Prosedur Penerimaan Bahan Baku 

Prosedur ini merupakan prosedur yang mengatur bagaimana bahan baku 

diterima oleh Bagian Gudang yang berada di PT Indomarine DBS. Pihak-

pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah sebagai berikut: 

1. Supervisor Gudang / Warehouse. Supervisor WH ini bertanggung 

jawab atas penerimaan kedatangan material atau barang yang berasal 

dari vendor/supplier/pemasok. Selain itu, Bagian Gudang juga 

melakukan tugas sebagai berikut :  

a. Menandatangani SPB sebelum dikembalikan ke vendor, termasuk 

hasil laporan pemeriksaan penerimaan material/barang, sebagai 

bukti bahwa barang sudah diterima.  

b. Membuat Permintaan Inspeksi Penerimaan (PIP) yang 

selanjutnya didistribusikan ke bagian Quality Control 

c. Membuat Material Receiving Report (MRR) yang selanjutnya 

didistribusikan ke bagian Material Control 

2. Material Control (MC). MC bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

melakukan inspeksi atas dasar MRR dari bagian gudang. Tugas dari 

MC adalah: 



a. Mengecek kelengkapan dokumen pengiriman terhadap 

kesesuaian barang yang akan diterima secara quantity per 

bundle/bagian atau secara total, kondisi fisik dari barang secara 

visual dan dimensional. 

b. Mengotorisasi Material Receiving Report (MRR) dan 

memintakan persetujuan kepada Supervisor Warehouse / 

Gudang. 

3. Quality Control (QC). QC merupakan bagian yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan inspeksi berdasarkan PIP dari gudang 

bersama dengan MC. Tugas dari QC adalah: 

a. Memeriksa dokumen pengiriman dan barang terhadap kesesuaian 

persyaratan yang telah ditentukan pada PO. 

b. Membuat laporan ketidaksesuaian barang/produk apabila terjadi 

ketidakcocokan selama inspeksi 

c. Membuat catatan hasil inspeksi 

d. Menentukan status penerimaan barang tersebut apakan diterima, 

ditolak atau diterima dengan catatan 

4. Supply Management (SM). SM ini merupakan pihak yang 

berkepentingan apabila terjadi ketidaksesuaian produk yang dipesan 

dengan yang diterima. SM akan bertugas memproses retur barang 

kepada pihak vendor/pemasok yang selanjutnya akan berjalan sesuai 

prosedur pemesanan barang kepada vendor. 



5. Product Planing Control (PPC). PPC merupakan bagian yang 

mendapatkan catatan inspeksi uji penerimaan dan melakukan 

pengarsipan terhadap catatan inspeksi uji penerimaan 

6. Accounting. Bagian accounting merupakan bagian yang 

mendapatkan MRR otorisasi yang nantinya digunakan sebagai dasar 

penjurnalan. 

Dokumen-dokumen yang terkait dengan prosedur ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Surat Pengantar Barang (SPB). Dokumen ini merupakan dokumen 

yang dibuat oleh vendor. Dokumen ini akan disertakan dengan 

pengiriman barang serta PO yang telah diberikan oleh SM Manager 

sebelumnya. 

2. Permintaan Inspeksi Penerimaan (PIP). Dokumen ini adalah 

dokumen yang merupakan form standard permintaan inspeksi yang 

ditujukan kepada QC. 

3. Catatan Inspeksi Uji Penerimaan (CIUP). Dokumen ini adalah 

dokumen yang berisi catatan penerimaan barang yang dilakukan / 

dibuat oleh QC. Apabila dalam CIUP ini terjadi ketidaksesuaian 

maka, QC akan membuat Laporan Ketidaksesuaian Produk, 

sedangkan apabila QC menyatakan sesuai, maka CIUP ini akan 

diberi tanda stempel bertuliskan ‘DITERIMA’ 



4. Laporan Ketidaksesuaian Produk (LKP). Dokumen ini merupakan 

laporan yang dibuat jika terjadi penyimpanagn atau ketidaksesuaian 

antara actual material / produk dengan ketentuan pada PO, Gambar 

atau dokumen lainnya. 

5. Material Receiving Report (MRR). Dokumen ini merupakan blangko 

/ form standard yang dibuat oleh MQ dan disetujui oleh Supervisor 

Warehouse / Gudang. 

6. Laporan Persediaan Bahan Baku. Laporan ini merupakan laporan 

rekapan atas penerimaan bahan baku di bagian gudang, serta mutasi 

bahan baku dari dan ke gudang. Saat akhir bulan, laporan ini akan 

dilakukan kroscek dengan bagian akuntansi dan diserahkan kepada 

factory manager. 

7. Laporan Persediaan Bahan Baku With Price. Laporan ini merupakan 

laporan rekapan atas penerimaan bahan baku di bagian gudang 

berdasarkan hasil inspeksi (MRR) yang ada. Dalam laporan ini juga 

ditampilkan harga dari barang tersebut. 

 

4.3.5 Prosedur Pendistribusian Bahan Baku 

Prosedur ini merupakan prosedur yang akan dilakukan apabila barang 

sudah diterima di bagian Warehouse/Gudang dan akan digunakan untuk 

proses produksi. Prosedur pendistribusain barang atau bisa dikatakan juga 

prosedur pengeluaran bahan baku ini dilakukan oleh bagian Gudang kepada 



Bagian Produksi Penjelasan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Produksi. Bagian produksi ini merupakan bagian dalam 

perusahaan yang bertugas mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 

Tugas dari bagian produksi ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Bon Permintaan Pengeluaran Barang (BPPB) saat 

membutuhkan bahan baku yang akan diolah. 

2. Warehouse/Gudang. Bagian ini merupakan bagian yang 

bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku yang ada di 

gudang. Dalam prosedur ini, bagian Gudang memiliki tugas: 

a. Menerima BPPB dari bagian produksi 

b. Mengecek ketersediaan bahan baku yang ada di gudang 

c. Saat mencapai persediaan minimum, bagian gudang membuat 

laporan ke PPC untuk dibuatkan PPB yang selanjutnya akan 

seperti prosedur permintaan pembelian. 

d. Membuat laporan persediaan bahan baku setiap 1 bulan sekali 

3. Product Planning Control (PPC). PPC dalam prosedur ini sebagai 

bagian yang menerima Bon Permintaan Pengeluaran Barang yang 

nantinya akan diarsip sebagai upaya kontrol terhadap mutasi 

bahan baku. 

4. Supply Management (SM). SM disini bertugas menyediakan 

bahan baku yang dibutuhkan oleh Bagian produksi melalui 



beberapa prosedur yang sama dengan prosedur saat permintaan 

pembelian 

5. Accounting. Bagian ini menerima BPPB yang nantinya akan 

dipakai untuk membuat jurnal pengeluaran bahan baku dari 

gudang. Setiap akhir bulan membuat Laporan Persediaan bahan 

baku yang disertai harga bahan baku. 

Dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pendistribusian barang 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bon Permintaan Pengeluaran Barang (BPPB). Dokumen ini 

digunakan untuk meminta bahan baku dikeluarkan dari gudang 

untuk bagian produksi apabila ada proyek yang sedang dikerjakan 

2. Laporan Persediaan Bahan Baku. Laporan ini merupakan laporan 

yang dibuat oleh bagian Gudang. Selama 1 minggu sekali untuk 

mengontrol ketersediaan bahan baku yang ada di gudang dan tidak 

dilakukan pencantuman harga. Setiap akhir bulan akan dilakukan 

kroscek terhadap laporan yang dibuat oleh bagian akuntansi dan 

diserahkan kepasa factory manager 

3. Laporan Persediaan Bahan Baku with Price. Laporan ini 

merupakan laporan rekapan yang dibuat oleh bagian akuntansi 

atas penerimaan bahan baku di bagian gudang, serta mutasi bahan 

baku dari dan ke gudang. Saat akhir bulan, laporan ini akan 

dilakukan kroscek dengan bagian gudang dan diserahkan kepada 



factory manager. Dalam laporan ini, dicantumkan pula harga dari 

bahan baku tersebut 

 

4.3.6 Prosedur Return Barang dari Bagian Produksi 

Prosedur ini dilakukan apabila ada bahan baku yang masih tersisa dari 

pengerjaan suatu proyek. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas prosedur 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Produksi. Bagian produksi ini bertanggung jawab atasa 

pengembalian bahan baku yang masih tersisa di bagian produksi 

setelah menyelesaikan sebuah proyek. Bahan baku yang tersisa ini 

dikelmalikan kepada gudang.  

Tugas dari bagian produksi dalam prosedur ini adalah: 

a. Membuat bon return material 

b. Mengembalikan sisa bahan baku material yang masih ada 

2. Warehouse / Gudang. Bagian gudang ini memiliki tanggung jawab 

atas penerimaan bahan baku yang masih tersisa dari bagian 

produksi.  

3. Accounting. Bagian accounting ini nantinya akan menerima arsip 

Bon Return Material yang telah diotorisasi selanjutnya dibuat jurnal 

atas bon tersebut. 

 



Laporan yang dihasilkan oleh prosedur ini adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Persediaan Bahan Baku. Laporan ini merupakan laporan 

rekapan yang dibuat oleh bagian gudang atas pengembalian bahan 

baku sisa ke bagian gudang. Saat akhir bulan, laporan ini akan 

dilakukan kroscek dengan bagian akuntansi dan diserahkan kepada 

factory manager 

2. Laporan Persediaan Bahan Baku with Price. Laporan ini merupakan 

laporan rekapan yang dibuat oleh bagian akuntansi atas 

pengembalian bahan baku sisa ke bagian gudang, serta mutasi 

bahan baku dari dan ke gudang. Saat akhir bulan, laporan ini akan 

dilakukan kroscek dengan bagian gudang dan diserahkan kepada 

factory manager. Dalam laporan ini, dicantumkan pula harga dari 

bahan baku tersebut 

 

4.3.7 Prosedur yang tercipta 

Dari penjabaran diatas, dapat dirangkumkan dengan penggambaran 

flowchart seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 



1. Prosedur Permintaan Pembelian 

Gambar 4.3 Prosedur Permintaan Pembelian 
Sumber : PT Indomarine (data diolah) 

 



2. Prosedur Pemilihan Pemasok/Vendor 

Gambar 4.4 Prosedur Pemilihan Vendor 
Sumber : PT Indomarine (data diolah) 

 



3. Prosedur Pemesanan Bahan Baku untuk PO senilai <50.000.000 

 Gambar 4.5 Prosedur Pemesanan Bahan Baku 
Sumber : PT Indomarine (data diolah) 

 



4. Prosedur Pemesanan Bahan Baku untuk PO senilai 50.000.000-

200.000.000 

 Gambar 4.6 Prosedur Pemesanan Bahan Baku untuk PO senilai 
50.000.000-200.000.000 

Sumber : PT Indomarine (data diolah) 
 



5. Prosedur Pemesanan Bahan Baku untuk PO senilai >200.000.000 

 Gambar 4.7 Prosedur Pemesanan Bahan Baku untuk PO senilai 
>200.000.000 

Sumber : PT Indomarine (data diolah) 
 



6. Prosedur Penerimaan Bahan Baku 

Gambar 4.8 Prosedur Penerimaan Bahan Baku 
Sumber : PT Indomarine (data diolah) 



 

Gambar 4.9 Prosedur Penerimaan Bahan Baku 
Sumber : PT Indomarine (data diolah) 

 



7. Prosedur Pendistribusian / Pengeluaran Bahan Baku 

 
Gambar 4.10 Prosedur Pendistribusian / Pengeluaran Bahan Baku 

Sumber : PT Indomarine (data diolah) 



8. Prosedur Return Barang dari Bagian Produksi 

 
Gambar 4.11 Prosedur Return Barang dari Bagian Produksi 

Sumber : PT Indomarine (data diolah) 
4.4 Informasi yang dihasilkan 



Menurut hasil penelitian penulis terhadap perusahaan yang dilakukan dengan 

salah satu cara yaitu wawancara kepada pihak terkait, dapat diketahui bahwa laporan 

yang dihasilkan oleh PT. Indomarine Divisi Bolier Singosari sehubungan dengan 

siklus persediaan bahan baku adalah laporan persediaan bahan baku tanpa harga dan 

Laporan persediaan bahan baku dengan pencantuman harga. Laporan persediaan 

bahan baku ini dihasilkan oleh dua divisi, yaitu: 

1. Gudang / Warehouse 

Bagian gudang menghasikan laporan persediaan bahan baku yang di 

dalamnya terdapat jenis bahan baku, mutasi dari bahan baku (pengeluaran 

bahan baku dan penerimaan bahan baku), serta jumlah persediaan akhir dari 

bahan baku tersebut. Dalam laporan ini tidak dicantumkan harga dari bahan 

baku tersebut. Hal ini sudah ditetapkan perusahaan bahwa bagian gudang 

tidak boleh mengetahui harga dari setiap barang yang ada. 

2. Akuntansi / Accounting 

Bagian akuntansi ini juga menghasilkan laporan persediaan bahan baku. 

Namun, laporan persediaan bahan baku ini dibuat berdasarkan jurnal voucher 

atas penerimaan bahan baku, pengeluaran bahan baku dari gudang, pemakaian 

bahan baku oleh bagian produksi, pengembalian bahan baku dari bagian 

produksi (bila ada sisa), dan terdapat harga yang ditetapkan kepada setiap 

bahan baku (menggunakan metode akuntansi average). 

 

 



4.5 Analisis Permasalahan 

Dalam menganalisis permasalahan yang terjadi pada PT. Indomarine Divisi 

Boiler Singosari, penulis menggunakan analisis standar COSO (Committee of 

Sponsoring organization). Analisis COSO ini antara lain:  

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan Pengendalian adalah Sebuah proses yang dihasilkan oleh 

Dewan Direktur, Manajemen, dan Personel Lainnya, yang didesain untuk 

memberikan jaminan yang masuk akal yang memperhatikan tercapainya 

tujuan tujuan dengan kategori adalah efektif dan efisisiensinya operasi , 

terpercayanya (Reliabillity) Laporan Keuangan, tunduk pada hukum dan 

aturan yang berlaku. Lingkungan pengendalian ini mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Struktur Organisasi.  

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur 

Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan 

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan 

fungsi dibatasi.  

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan 

wewenang siapa melapor kepada siapa. Wewenang biasanya diatur dan 

ditetapkan dalam deskripsi jabatan (jobs description), pelatihan karyawan, 



rencana kegiatan, jadwal, dan anggaran salah satu hal penting adalah kode 

etik yang terkait dengan standar perlaku etis, praktik bisnis dan perbedaan 

kepentingan alat yang penting unutk penetapan wewenang dan tanggung 

jawab yang biasanya dipakai adalah pedoman prosedur dann kebijakan 

tertulis dalam sebuah buku pedoman dan juga sebagai sarana 

menyampaikan kebijakan manajemen dalam menangani transaksi khusus 

 

b. Kebijakan tentang Sumber Daya Manusia 

Dalam suatu perusahaan pastinya ada sumber daya manusia yang bekrja 

bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan tentang sumber daya 

manusia ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 

a. Persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan 

sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang 

mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

perkiraan / forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan 

lain sebagainya.  

b. Rekrutmen tenaga kerja / Recruitment. Rekrutmen adalah suatu proses 

untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, 

atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau 

perusahaan. Dalam tahapan ini diperluka analisis jabatan yang ada untuk 

membuat deskripsi pekerjaan / job description dan juga spesifikasi 

pekerjaan / job specification. 



c. Seleksi tenaga kerja / Selection. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses 

menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau 

calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas 

lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / cv / curriculum vittae milik 

pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar 

yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu 

pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk 

dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja / interview dan proses seleksi 

lainnya. 

 

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

Pemberi kerja berkewajiban untuk menghilangkan segala jenis halangan 

untuk dapat bekerja dengan aman. Penilaian internal adalah jalan pertama 

untuk membuka resiko dalam lingkungan kerja. Penilaian risiko akan 

membuat mudah bagi organisasi untuk meminimalkan resiko yang ada, dan 

cara mudah untuk dapat memenuhi aspek keamanan lingkungan kerja dan 

juga menjaga lingkungan kerja yang lebih sehat.  

Dalam penilaian resiko, perusahaan harus mengidentifikasi ancaman yang 

mungkin timbul di dalam perusahaannya. Berlanjut dari identifikasi ancaman, 

perusahaan dapat mengetahui resiko apa saja yang akan timubul dalam 

perusahaannya.  



Ancaman tersebut haruslah diprediksi supaya perusahaan dapat 

melakukan langkah antisipasi terhadap resiko yang mungkin timbul dari 

beberapa ancaman yang telah diestimasi sebelumnya. 

 

3. Prosedur Pengendalian (Control Procedure) 

Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai 

kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian 

manajemen dapat tercapai. Secara umum prosedur pengendalian yang baik 

terdiri dari :  

a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau 

transaksi. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 

otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 

terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus 

dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 

terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini 

akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi 

membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. 

Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang 

lain. 

 

b. Pembagian tugas.  



Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari 

fungsi akuntansi (pencatatan). Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahakn fungsi operasi dan 

penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan 

dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi 

operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan 

membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya 

tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat 

dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak 

terjamin keamanannya.   

 

c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai 

Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan 

catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan 

transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya dokumen dan catatan 

yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat 

dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu 

organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan 

wewenang secara tepat) 

 

d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan 



Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat 

penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya 

pencurian aset dan data/informasi perusahaan 

 

4. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi 

yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol. 

Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab 

atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering 

melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas 

laporan keuangan.  

5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).  

COSO menyatakan perlunya untuk mengakses informasi dari dalam dan luar, 

mengembangkan strategi yang potensial dan system terintegrasi, serta perlunya 

data yang berkualitas. Sedangkan diskusi mengenai komunikasi berfokus kepada 

menyampaikan permasalahan Pengendalian Internal, dan mengumpulkan informasi 

pesaing 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menganalisis hasil pengamatan serta 

hasil wawancara dengan teori tersebut. Analisis tersebut adalah: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

a. Struktur Organisasi 



Menurut hasil penelitian dan wawancara kepada pihak terkait di 

perusahaan, struktur organisasi dalam PT. Indomarine Divisi Boiler 

Singosari sudah mencerminkan struktur organisasi yang semestinya. 

Terlebih kepada pihak-pihak yang terkait dengan siklus persediaan bahan 

baku, setiap divisi yang terkait telah memiliki sifat saling kontrol. 

Struktur organisasi yang diciptakan sudah menggambarkan dengan jelas 

bahwa setiap divisi terkait tidak ada divisi yang saling control yang 

diserahkan pada satu orang yang sama. Setiap divisi memiliki tanggung 

jawab yang telah dijelaskan secara detail sehingga tidak terjadi kesalah 

pahaman antara tanggung jawab divisi satu dengan divisi lainnya. 

 

b. Kebijakan tentang Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak perusahaan 

dapat diketahui bahwa kebijakan mengenai sumber daya manusia sudah 

baik. Hal ini dapat dilihat dari program pelatihan yang diadakan 

perusahaan kepada karyawan baru. Selain itu perusahaan juga melakukan 

perjalanan ke tempat rekreasi untuk refreshing dari rutinaitas kantir. Hal 

ini baik karena dengan begitu, karyawan akan merasa seperti keluarga 

sehingga kinerja karyawan dapat meningkat apabila karyawan di 

perusahaan tersebut memiliki hubungan baik anatar sesame karyawan 

baik pimpinan maupun karyawan biasa. Pihak perusahaan juga 

memberikan bonus kepada karyawannya apabila dapat menemukan 



inovasi baru terhadap proses produksi. Selain reward, pihak perusahaan 

juga memberikan punishment kepada karyawannya yang melanggar 

peraturan. Hal ini dilakukan supaya sumber daya manusia yang 

dipekerjakan tidak melakukan hal-hal lain yang akan menimbulkan 

kerugian kepada perusahaan. 

 

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui 

bahwa perusahaan telah membuat suatu antisipasi terhadap resiko yang 

mungkn timbul. Resiko yang mungkin timbul dalam siklus persediaan bahan 

baku ini ada pada prosedur penerimaan bahan baku yang memungkinkan 

terjadi ketidaksesuaian bahan baku yang dipesan untuk diproduksi. Apabila 

terjadi ketidaksesuaian, maka akan menghambat jalannya proses produksi 

yang telah diperkirakan sebelumnya. Keterlambatan proses produksi ini akan 

berakibat pada terlambatnya pengiriman pesanan kepada pemesan proyek. 

Resiko ini dapat diatasi perusahaan dengan membuat penawaran kepada 

supplier bahan baku menggunakan batas tanggal pemesanan bahan baku. 

Apabila sampai tenggat waktu yang ditentukan, supplier/vendor masih belum 

dapat memenuhi pesanan bahan baku dari PT Indomarine maka pemesanan 

akan dibatalkan dan beralih kepada vendor pilihan kedua saat penentuan bid 

abstract conclusion. Oleh karena itu, perusahaan selalu membuat tenggat 

waktu yang cukup jauh dari perjanjian penyelesaian pesanan. Hal ini 



dilakukan supaya apabila ada keterlambatan pemesanan bahan baku, tidak 

akan memakan banyak waktu untuk retur pembelian kepada supplier bahan 

baku. 

Resiko yang mungkin timbul selain keterlambatan pemesanan bahan baku 

diatas, ada resiko lain yang dapat terjadi dalam siklus persediaan bahan baku 

ini. Resiko lainnya adalah kerusakan bahan baku saat pendistribusian dari 

gudang ke bagian produksi yang masih dalam satu pabrik. Kerusakan bahan 

baku ini bisa saja terjadi apabila karyawan yang bertugas melakukan kelalaian 

dalam melaksanakan tugasnya. Jika kerusakan ini terjadi akibat karyawan 

yang melakukan kesalahan, maka perusahaan akan memberikan punishment 

dengan cara pemotongan honor kerja karyawan tersebut sesuai dengan nilai 

kerusakan yang dibuat. Hal ini berjalan efektif bagi kehati-hatian karyawan. 

Karena dengan begitu, karyawan akan berlaku hati-hati kepada setiap bahan 

baku yang dibawanya.  

Selain itu, ada juga kemungkinan resiko kerusakan yang terjadi akibat 

kesalahan perusahaan yang dimungkinkan karena alat yang kurang memadai. 

Hal ini dapat ditangani dengan penggantian penuh atas kerusakan tersebut 

dengan menggunakan dana perusahan. Memang dalam hal ini dapat 

menimbulkan kerugian perusahaan. Akan tetapi, perusahaan telah 

mengantisipasi resiko tersebut dengan selalu memeriksa semua alat atau 

fasilitas yang digunakan dalam proses pendistribusian bahan baku dari gudang 

ke bagian produksi. Dengan adanya perawatan dan pengecekan berkala yang 



dilakukan oleh divisi maintenance, resiko tersebut dapat diminimalisir 

sehingga tidak mengakibatkan adanya kerusakan terhadap bahan baku.  

Untuk mengantisipasi adanya kerusakan terhadap bahan baku yang 

diakibatkan oleh kesalahan karyawan maupun alat yang kurang memenuhi 

standar, perusahaan juga mengadakan antisipasi dengan cara memberikan 

pelatihan kepada karyawan baru/magang. Hal ini dapat dilihat dari pemberian 

training kepada karyawannya supaya karyawan yang baru dapat mengatahui 

dengan jelas apa yang harus mereka kerjakan diperusahaan. Training ini dapat 

mengantisipasi resiko karyawan melakukan kesalahan dalam menangani 

bahan baku. Untuk antisipasi kesalahan kerja, perusahaan juga memberikan 

supervisor terhadap tiap divisi yang bertugas dalam membimbing dan 

mengawasi kinerja karyawannya.  

Setelah bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi bukan berarti 

bahwa resiko terhadap siklus persediaan bahan baku ini selesai. Namun masih 

ada resiko yang mungkin terjadi dalam prosedur pengembalian bahan baku 

sisa (scrap) dari bagian produksi ke bagian gudang. Bahan baku yang diolah 

menjadi barang jadi tidak mungkin habis pakai. Seperti bahan baku seperti 

plate, pipa, dan bahan baku lainnya yang memerlukan proses cutting pasti 

memiliki sisa yang dapat digunakan untuk proyek selanjutnya. Resiko yang 

mungkin terjadi adalah pencurian terhadap scrap yang mungkin dilakukan 

oleh karyawan. Namun resiko seperti ini dapat dilakukan pengendalian 

dengan adanya pengawasan oleh supervisor. Seperti yang telah dijelaskan 



penulis pada prosedur return barang dari bagian produksi, akan dilakukan 

prosedur pembuatan bon return material yang dibuat oleh supervisor bagian 

produksi yang selanjutnya diserahkan kepada supervisor bagian gudang yang 

disertai dengan bahan baku yang dikembalikan. Ketidaksesuaian bon return 

material dengan scrap yang diserahkan kembali akan terlihat dengan jelas oleh 

bagian PPC dengan mencocokkan bon pengeluaran bahan baku, penggunaan 

bahan baku, serta bon return material. Sehingga kemungkinan kecurangan 

terhadap pencurian scrap sangat kecil.  

 

3. Prosedur Pengendalian (Control Procedure) 

a. Pengendalian dalam penggunaan wewenang secara tepat untuk 

melakukan suatu kegiatan atau transaksi di perusahaan sudah dilakukan 

dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dalam wewenang 

pengotorisasian setiap dokumen dalam siklus persediaan bahan baku yang 

dibuat telah dilakukan oleh beberapa divisi yang saling kontrol sehingga 

dapat meminimalisir adanya penyelewengan terhadap wewenang yang 

diberikan pada satu divisi.  

 

b. Pembagian Tugas 

Dalam melaksanakan tugas dalam setiap divisi telah dilakukan 

pembagian tugas yang baik. Dalam divisi gudang misalnya. Setiap orang 

yang berada di gudang hanya melakukan satu tugas. Karyawan yang 



melakukan tugas sebagai penerima pesanan bahan baku terpisah dengan 

karyawan yang bertugas membuat PIP dan MRR. Sedangkan untuk 

pengotorisasian dokumen dari bagian gudang dilakukan oleh supervisor 

gudang. Begitu juga dengan bagian accounting. Karyawan yang 

melakukan tugas penginputan jurnal ke software akuntansi berbeda 

dengan karyawan yang melakukan proses penjurnalan secara manual. Hal 

yang sama diperlakukan di semua divisi yang ada. Setiap karyawan di 

dalam satu divisi dilakukan pemisahan tugas sehingga setiap karyawan 

tidak merangkap jabatan atau tugas. Pemisahan tugas ini dilakukan 

supaya tidak ada pembebanan yang nantinya akan menimbulkan 

kecurangan yang dimungkinkan terjadi apabila banyak tugas yang 

diserahkan kepada satu karyawan saja. 

 

c. Pembuatan, Penggunaan, dan Penyimpanan dokumen yang Memadai 

Menurut penelitian yang telah dilakukan penulis, dokumen – 

dokumen yang dibuat oleh setiap  divisi di perusahaan ini sudah baik. Hal 

ini tercermin dalam setiap dokumen yang telah dibuat telah menampilkan 

format yang baik sehingga dapat dipahami semua pengguna dokumen 

tersebut. Selain itu, pencantuman tanggal, nama dokumen, logo 

perusahaan, tempat otorisasi dokumen, kode dokumen, dan nomor urut 

dokumen juga telah dibuat dengan baik sehingga mempermudah 

pencatatan dokumen dan penyimpanan dokumen tersebut. Selain 



pembuatan dokumen, penggunaan dokumen juga dinilai baik karena 

dokumen yang sudah dibuat didistribusikan kepada setiap divisi yang 

membutuhkan dokumen tersebut guna diadakannya pengendalian 

terhadap setiap dokumen yang digandakan maupun diditribusikan.  

Selain itu, penyimpanan dokumen-dokumen yang telah dibuat 

juga mencerminkan penyimpanan yang baik. Menurut hasil pengamatan 

yang telah dilakukan penulis, perusahaan ini menyimpan dokumen yang 

diarsipkan maupun dokumen yang didapatkan dari divisi lain diarsipkan 

pada map (odner) dan disimpan dilemari kaca serta diurutkan menurut 

nomor dan jenis dokumen. Hal ini dapat memudahkan pencarian 

dokumen yang diarsipkan selama bertahun-tahun. 

 

d. Keamanan yang memadai terhadap asset dan catatan 

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan penulis, keamanan atas 

persediaan bahan baku maupun semua barang yang ada di gudang kurang 

baik. Seperti penyimpanan persediaan dalam gudang yang hanya dapat 

dibuka oleh satu orang yang memang diberi kewenangan atas asset 

tersebut yaitu kepala gudang.  

Hal ini tidak memiliki kekuatan atas keamanan yang ada di 

dalamnya. Selain itu, dengan adanya pemegang kunci yang hanya satu 

orang saja akan terjadi kematian alur yang memerlukan persediaan bahan 

baku maupun barang lainnya apabila satu orang yang diberi kewenangan 



tersebut berhalangan untuk menyerahkan kunci. Selain itu, penanggung 

jawab atas kunci gudang harus selalu ada. 

Berbeda dengan keamanan terhadap dokumen, dokumen yang ada 

di setiap divisi terjaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

penyimpanan dokumen yang disimpan dalam lemari yang terkunci.  

Pengamanan seperti ini dapat meminimalisir adanya pencurian 

atas dokumen. Selain itu, data-data yang berada dalam komputer 

memiliki password yang hanya diketahui oleh pemilik akses terhadap 

input ke dalam komputer.  

Password yang ada ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali 

pemilik akses komputer dan kepala bagian teknologi informasi. Kepala 

bagian teknologi informasi dapat mengakses password karena bila 

pemilik komputer lupa akan password atau berhalangan hadir padahal 

data dalam komputernya sangat dibutuhkan.  

Tetapi sesuai kebijakan, petugas teknologi informasi ini dapat 

membuka password apabila telah melalui persetujuan factory manager. 

 

 

 

 

 

4. Pemantauan (Monitoring) 



Pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik. Pihak 

perusahaan memiliki satu badan independen yang selalu melakukan 

pemantauan terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik dari setiap asset 

dan prosedur yang telah dilakukan oleh perusahaan. Badan independen 

tersebut adalah auditor eksternal.  

Auditor eksternal ini menurut penelitian penulis melalui wawancara, 

bertugas mengaudit perusahaan dan  independensi atas hasil auditnya tidak 

diragukan. Auditor eksternal ini bertugas mengaudit dalam setiap 6 bulan 

sekali. 

 

5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).  

a. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, perusahaan ini 

belum memiliki software khusus untuk pencatatan persediaan. Perusahaan 

ini memiliki kurang lebih 2000 macam persediaan bahan baku.  

Sampai saat ini, perusahaan ini masih mencari software yang dapat 

memuat ribuan macam persediaan bahan baku. Dalam melakukan 

pencatatan persediaan bahan baku, perusahaan ini masih menggunakan 

program Microsoft Excel.  

Ketidakakuratan dalam pencatatan ini masih bisa terjadi mengingat 

ribuan macam persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan 

manufaktur ini.  



Akan tetapi, perusahaan ini telah memiliki software akuntansi yang 

digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi. Software tersebut 

adalah General Ledger. Untuk penggolahan data menggunakan software 

ini dapat dinilai sangat baik karena dengan input yang cukup mudah dapat 

meringankan tugas bagian accounting dalam hal pencatatan dan 

pengolahan data supaya menghasilkan laporan yang benar.  

Namun, dalam perjalanannya, bagian accounting di perusahaan ini 

sedang melakukan penyesuaian ke software baru bernama Zahir. Software 

akuntansi ini dinilai cukup rumit. Kerumitan tersebut dikarenakan apabila 

penginput melakukan kesalahan dan akan melakukan perbaikan terhadap 

data, penginput harus memberikan alasan mengapa penginput melakukan 

kesalaha.  

Hal ini membuat bagian accounting yang bertugas menginput jurnal 

menjadi kurang efisien terhadap waktu kerja. Oleh karena itu, bagian 

akuntansi masih menggunakan General Ledger selama proses 

pembelajaran untuk program Zahir.  

 

b. Menurut hasil penelitian penulis, pengkomunikasian hasil informasi yang 

dihasikan sudah cukup baik. Sudah cukup baik dikarenakan adanya 

diskusi mengenai hasil informasi yang telah diolah oleh bagian atau divisi 

yang berkaitan dengan siklus persediaan bahan baku ini sehingga 



informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai landasan untuk 

melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisa 

sistem pengendalian internal terkait dengan siklus pengadaan bahan baku pada PT. 

Indomarine Divisi Boiler Singosari. Berikut kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisa tersebut :  

a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menganalisa 

menggunakan COSO, adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

 Struktur Organisasi 

Menurut hasil penelitian dan wawancara kepada pihak terkait di 

perusahaan, struktur organisasi dalam PT. Indomarine Divisi Boiler 

Singosari sudah mencerminkan struktur organisasi yang semestinya. 

 Kebijakan tentang Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada pihak perusahaan dapat 

diketahui bahwa kebijakan mengenai sumber daya manusia sudah baik. 

Hal ini dapat dilihat dari program pelatihan yang diadakan perusahaan 

kepada karyawan baru, perjalanan ke tempat rekreasi untuk refreshing, 

pihak perusahaan juga memberikan bonus kepada karyawannya apabila 

dapat menemukan inovasi baru terhadap proses produksi. Selain reward, 



pihak perusahaan juga memberikan punishment kepada karyawannya 

yang melanggar peraturan. 

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui 

bahwa perusahaan telah membuat suatu antisipasi terhadap resiko yang 

mungkin timbul. Resiko yang mungkin timbul dalam siklus persediaan 

bahan baku ini ada pada prosedur penerimaan bahan baku yang 

memungkinkan terjadi ketidaksesuaian bahan baku yang dipesan untuk 

diproduksi, kerusakan bahan baku saat pendistribusian dari gudang ke 

bagian produksi yang masih dalam satu pabrik, Selain itu, ada juga 

kemungkinan resiko kerusakan yang terjadi akibat kesalahan perusahaan 

yang dimungkinkan karena alat yang kurang memadai. Resiko lain yang 

mungkin terjadi adalah pencurian terhadap scrap yang mungkin dilakukan 

oleh karyawan. 

3. Prosedur Pengendalian (Control Procedure) 

 Pengendalian dalam penggunaan wewenang secara tepat untuk 

melakukan suatu kegiatan atau transaksi di perusahaan sudah dilakukan 

dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dalam wewenang 

pengotorisasian setiap dokumen dalam siklus persediaan bahan baku yang 

dibuat telah dilakukan oleh beberapa divisi yang saling control 

 



 Pembagian Tugas 

Dalam melaksanakan tugas dalam setiap divisi telah dilakukan 

pembagian tugas yang baik. Dalam divisi gudang misalnya. Setiap orang 

yang berada di gudang hanya melakukan satu tugas. Karyawan yang 

melakukan tugas sebagai penerima pesanan bahan baku terpisah dengan 

karyawan yang bertugas membuat PIP dan MRR. Begitupula dengan 

divisi lainnya yang telah dilakukan pembagian tugas. 

 Pembuatan, Penggunaan, dan Penyimpanan dokumen yang Memadai 

Menurut penelitian yang telah dilakukan penulis, dokumen – dokumen 

yang dibuat oleh setiap  divisi di perusahaan ini sudah baik. Hal ini 

tercermin dalam setiap dokumen yang telah dibuat telah menampilkan 

format yang baik sehingga dapat dipahami semua pengguna dokumen 

 Keamanan yang memadai terhadap asset dan catatan 

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan penulis, keamanan atas 

persediaan bahan baku maupun semua barang yang ada di gudang kurang 

baik. . Seperti penyimpanan persediaan dalam gudang yang hanya dapat 

dibuka oleh satu orang saja. Berbeda dengan keamanan terhadap 

dokumen, dokumen yang ada di setiap divisi terjaga dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari penyimpanan dokumen yang disimpan dalam lemari 

yang terkunci.  Selain itu, data-data yang berada dalam komputer 



memiliki password yang hanya diketahui oleh pemilik akses terhadap 

input ke dalam komputer 

4. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik. Pihak 

perusahaan memiliki satu badan independen yang selalu melakukan 

pemantauan terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik dari setiap asset.  

5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

 Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, perusahaan ini 

belum memiliki software khusus untuk pencatatan persediaan 

 Menurut hasil penelitian penulis, pengkomunikasian hasil informasi yang 

dihasikan sudah cukup baik. Sudah cukup baik dikarenakan adanya 

diskusi mengenai hasil informasi yang telah diolah oleh bagian atau divisi 

yang berkaitan dengan siklus persediaan bahan baku ini 

b. Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan penelitian, ada beberapa 

kendala yang terdapat dalam siklus persediaan bahan baku. Kendala-kendala 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Keamanan yang memadai terhadap asset 

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan penulis, keamanan atas asset 

yang berupa persediaan bahan baku maupun semua barang yang ada di 

gudang tersebut kurang baik. Seperti penyimpanan persediaan dalam gudang 



yang hanya dapat dibuka oleh satu orang yang memang diberi kewenangan 

atas asset tersebut yaitu kepala gudang. 

2) Pemantauan 

Pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini hanyalah 

menggunakan jasa Auditor Eksternal. 

3) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication).  

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, perusahaan ini belum 

memiliki software khusus untuk pencatatan persediaan. Perusahaan ini 

memiliki kurang lebih 2000 macam persediaan bahan baku. Sampai saat ini, 

perusahaan ini masih mencari software yang dapat memuat ribuan macam 

persediaan bahan baku. Dalam melakukan pencatatan persediaan bahan 

baku, perusahaan ini masih menggunakan program Microsoft Excel. 

Ketidakakuratan dalam pencatatan ini masih bisa terjadi mengingat ribuan 

macam persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan manufaktur ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisa tersebut, penulis memberikan bebrapa saran yang 

diharapkan berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan keefektifan pelaksanaan 

sistem pengendalian internal, khususnya berkaitan dengan siklus persediaan bahan 

baku. Berikut usulan perbaikan tersebut :  

 

 

1. Keamanan yang memadai terhadap asset dan catatan 



Dalam hal keamanan atas asset dan catatan ini sebaiknya perusahaan 

menggandakan kunci atas gudang penyimpanan bahan baku. Selama ini, kunci 

gudang hanya dipegang oleh kepala gudang (Ware House).  

Sebaiknya, factory manager juga mempunyai kunci yang dapat 

digunakan apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan gudang tidak dapat 

dibuka. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Akan 

tetapi, factory manager hanya dapat membuka gudang apabila dalam keadaan 

mendesak. 

2. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan terhadap pengendalian internal sebaiknya bukan hanya 

dari pihak auditor eksternal saja melainkan ada satu divisi independen atau 

hanya tim independen yang berlaku sebagai auditor internal. Auditor internal 

ini berfungsi untuk pemantauan terhadap semua pengendalian internal yang 

telah tercipta dalam perusahaan. Kerja dari auditor internal ini juga dapat 

dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, misalnya jangka waktu 3 bulan. 

Hal ini dapat membantu perusahaan untuk cepat membenahi sistem 

pengendalian internal yang dirasa kurang. Sehingga saat dilakukan audit oleh 

pihak eksternal, perusahaan ini dapat memberikan keyakinan bahwa sistem 

pengendalian internalnya telah baik. 

 

 

3. Informasi dan Komunikasi 



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penginputan data-

data atau dokumen tidak efisien. Sebaiknya perusahaan melakukan pelatihan 

atau training kepada bagian accounting khusus untuk software akuntansi. 

Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap software 

akuntansi, bagian accounting dapat mengatasinya sendiri.  

Penetapan atas software yang digunakan juga harus difokuskan pada 

satu software saja. Dengan begitu waktu yang digunakan untuk penginputan 

dokumen dapat digunakan untuk mengerjakan hal lain. 

Untuk pencatatan atas persediaan yang ada di gudang, sebaiknya 

bagian teknologi informasi dapat lebih mengembangkan kemampuannya 

untuk membuat suatu program yang dapat mencatat semua mutasi atas 

persediaan bahan baku yang berada di gudang  
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